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Saját kézzel. Is megvaLósíthatja álmai házát. 
Az YTONG-ga( az építkezés különösen könny ű , hisz a meg-
munkálás annyira egyszer ű , hogy nincs szüksége segítségre. 
Az YTONG-gat az építkezés rendkívü' gyors. 

sr 

Az YTONG munkát takarít meg 

a szerkezetkész építkezésnél: 

1.Az YTONG könny ű . 

J t oz km, annál vor'ob 

ban nő a fal. N YTONG gal viszonylag nagy 

eLemekkel dolgozhat, Igy gyorsabb a falaz 

rövidebb lesz az építési idő. A 60x30x20 crír c 

YFONG falazóctern ‚iiLyo példái 1 	 ik 7t2 le 

2.Az YTONG intelligens. 

A könnyű elhclyzi' ci dikiben ‚i,Y 1 INt, 

lalazóeieni	 fi - i r

4. Az YTONG a teljes szerkezet épitésére 

alkalmas. Az YJOl'JO miál koi I pl 

liláfArik,íei mmiinderieleimm@ 

leteseri iLlesikedik eqyymáslioz, hogy On 

igész szerkezet építési probléiiiamnermleseri 

kcs,íihesse cL Igy idő t, munkadíjat takaríthat 

meg az építkezés során ős elkeriilhet minden 

olyan problémát, amely különböz ő anyagok 

kombiriációjából, összeépítésébő l adódhat.

5. Az YTONG könnyen megmunkálható. 

	

Az Y] ON Lii	 y	 ui 

marhaló és szegezhető . Igy egyszeru a kulori -

féle iltesztődarabok, proíilozoll elemek 

készítése. Nem kell el őkészítenie a kapcsoló-

dobozok, a vezetékek helyét, hanem egysze-

rűen utólag bet ű i-halja, vagy beim ki I 

	

kés,	 1x i
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Minét egyszer űbb megmunkátni egy épít őanyagot, annáL könnyeb-
ben építheti feL házát és nem kel[ idegen segítségre pénzt adnia. 

Beépítési idő mező falazás esetén 
gyeléssel 

lökélelei falat építhet. 

3. Az YTONO-íalazóelem pontosan 

illeszthető . 

Minilur i bb kk igylurma mnercitn, igy iiai 

2--i 11)111 valej haharcuréteg is elegendő 

o falazáslioz. A nútféderes kialakítás esetén 

nem kelt az állófugákat habarccsal kitölteni. 

igy munkál lakarithat meg, nem képződnek 

hőhidak, tovább csökken a íalazóhabarcs-

lelhasználás és majdnem íugamentes 

lalazalol kap. Más épít őanyagoknál a Vastag 

habarcsfuga miatt hőhidak kclolkezhclnek, 

amely a teljes fal hőszigetelését csökkenti

0,87 ó/m 
Korszer ű nútféderes vázkerámia g-i--- jJ	 - LI 
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0,54 ó/m2 
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