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A KÜLSŐ FALAK FALAZATA 

legalább 100 mm 

Kötés 
csiszolt tégla 

Kiegészítő tégla 

1 mm 

Habarcságy magassága ≤ 
1 mm 

sarokkötés 

HŐSZIGETELŐ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLT KÜLSŐ FALAK 

3 8 



  
  

AZ ÁGYAZÓ HABARCS KIEGYENLÍTÉSE 

1 2 3 Az alaplemez felülnézete, amelyre az ágyazó A habarcs felhordása előtt minden szerkezeti Egy szintezőeszköz és egy léc segítségével 
a tervdokumentációnak megfelelően megmérjük habarcs kerül. A raklapok elrendezése nem akadá- 

lyozhatja az alaplemez mérését vagy a soron követ- 
kező munkákat. 

nyílást (pl. ajtókat) megjelölünk. 
az alaplemez magasságát a leendő falak helyén. 
Így határozzuk meg az alaplemez legmagasabb pont- 
ját. 

4 5 6 Az alaplemez legmagasabb pontja szolgál 
majd kiindulási pontként, amelyből levezetjük az 
ágyazó habarcs magasságát. Ennek 10 mm-rel 
magasabbnak kell lennie, mint a legmagasabb pont 

A habarcsot a kiegyenlítő készlet rögzítőeleme- 
inek vezetősínjei közé visszük fel, és egy alumínium 
léc segítségével vízszintbe húzzuk. 

A hézagokat a felhordás után habarccsal 
töltjük ki. A megjelölt nyílásokon nem alkalmazunk 
habarcsot. 

Az oldalakon lévő felesleges habarcsot az alumí- 
niumléc mentén vakolókanállal levágjuk. Ezután a 
szerszámot a habarcsfelhordás irányába elfordítjuk, 
és megismételjük a műveletet. 

magassága. A kiegyenlítő készletet vezetősínjei 
ezután erre a magasságra kerülnek beállításra. 
Az ágyazó habarcsból a kiegyenlítő habarcságy 
vastagságának ekkor > 10 mm-nek kell lennie. Ha 
a vastagság nagyobb, mint 40 mm, a magasság 
kiegyenlítést két lépésben kell elvégezni. 

SEGÉDANYAGOK ÁGYAZÓ HABARCS KIEGYENLÍTÉSÉHEZ CSISZOLT TÉGLÁK ESETÉN 
Ezekkel a segédeszközökkel a leendő téglafalazat alatt az alaplemez teljes területén ki lehet egyenlíteni az ágyazó habarcsot. 

KIEGYENLÍTŐ KÉSZLET HABARCS SZINTEZŐ SZINTEZŐ ESZKÖZ ÁLLVÁNNYAL 

AZ ÁGYAZÓ HABARCS KIEGYENLÍTÉSE HŐSZIGETELŐ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLT KÜLSŐ FALAK 
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A FALAZAT ELSŐ SORÁNAK LEFEKTETÉSE 

1 a 1b 1c Az első sor csiszolt tégla lerakása friss, kiegyen- Az első sor csiszolt tégla lerakása egy napig A vékonyágyas habarcsot az ágyazó habarcs 
tetejére visszük fel. lített habarcságyba (a habarcsot kellően nedves álla- 

potban kell tartani), a téglákat megtisztítjuk a portól 
és egyéb szennyeződésektől, az első napon max. 3 
sor. 

száradt habarcsba, amelyre a téglák lerakása előtt 
fogazott simítókanállal (fogazás 6 mm) vékonyágyas 
habarcsot viszünk fel. 

AZ ILLESZTÉSEKET 
MINDIG HABARCSOZNI KELL! 

2 3 4 A fal falazását a sarok kialakításával kezdjük. A 
sarkok kialakítására, valamint a fal előírt vastagsá- 
gára vonatkozó szabályokat be kell tartani. 
A sarkok kialakítására vonatkozó további részletek 
lásd a 41. oldalon. 

A téglatömböket a fal végeinél a falazat külső 
oldalán kőműveszsinórral kötjük össze. A téglákat a 
megfeszített zsinór mentén fektetjük a habarcságy- 
ba felülről, az eresztékek hornyokba helyezésével. A 
téglatömbök helyzetét egy gumikalapáccsal, vízmér- 
ték segítségével igazítjuk ki. 

Ha a falazat első sora nem készülhet egész 
téglából, akkor a téglatömböket fel kell vágni. A vá- 
gás és a tégla közötti 5-15 mm széles rést lehetőleg 
hőszigetelő habarccsal kell kitölteni. 

A HŐVESZTESÉG CSÖKKENTÉSE 

5 Javasoljuk továbbá a falazat-padló csatlakozás belső oldalán kb. 10 cm magasan történő vízszigetelését. A hőveszteség csökkentése érdekében az első 
sorban HELUZ Family 2in1 téglák használatát 
javasoljuk. 

Pl. bitumenes bevonatokkal, PVC-fóliával vagy a falszigetelő lemezek visszahajtásával. A víztócsákat egy sep- 
rű segítségével kell leterelni az alaplemezről. 

HŐSZIGETELŐ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLT KÜLSŐ FALAK A FALAZAT ELSŐ SORÁNAK LEFEKTETÉSE 

4 0 



  
  

FALAK FELÉPÍTÉSE 

1 2 A tényleges falazás előtt ajánlott a téglákat 
tartalmazó raklapokat úgy elrendezni az alapleme- 
zen, hogy azok ne zavarják a derékszögek és átlók 
kimérését. 

A habarcs elkészítéséhez szükségünk van egy tiszta vödörre, amelybe a habarcsos zsákon található uta- 
sításoknak megfelelő mennyiségű vizet öntünk. Folyamatos keverés közben hozzáadjuk a száraz habarcskeve- 
réket. Lassan keverje megfelelő teljesítményű elektromos keverővel (javasoljuk, hogy professzionális keverőt 
használjon), amíg a habarcs viszkózus állagú nem lesz. 

Ezeket legalább 1,5 m távolságra kell tárolni attól a 
helytől, ahol az ágyazó habarcságyat felhordják. A 
raklapok nem akadályozhatják a munkaterületet a 
leendő falak körül. 

A FALAZAT SARKAI 

AJTÓKÁVÁK 

3 4 1 0 °C feletti hőmérsékleten a téglákat a habarcs Először A téglatömböket a sarkokba és a falazat nyílásainak kávájába helyezzük. 
felhordása előtt vízzel benedvesítjük. 

5 6 A kifalazás során folyamatosan ellenőrizzük a 
kőműveszsinór helyes helyzetét és feszességét. 

A falazat merőleges helyzetét folyamatosan ellenőrizni kell vízmértékkel vagy függőónnal. A téglákat gu- 
mikalapács segítségével állítjuk be. 
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FALAK FELÉPÍTÉSE 

7 8 A lapok az eresztékek hornyokba helyezésével 
rázkódásmentesen rögzülnek. 

Javasoljuk, hogy a fal hosszának körülbelül a felét az egyik saroktól, és ennek megfelelően a fal másik 
felét a másik saroktól kezdve falazza fel. Esetleges téglavágás a fal közepén történik. A vágás és a tégla közötti 

-15 mm széles hézagokat, illetve az olyan illesztéseket, ahol nincs hornyos- és eresztékes kapcsolat, lehetőleg 
HELUZ TREND hőszigetelő falazóhabarccsal kell kitölteni. 
5 

9 10 Az ajtó- és ablakkávák esetében kiegészítő téglákat használunk a kölcsönös téglakötés biztosítására. A falazás során ajánlott a belső falak és vá- 
Továbbá segítenek az ajtó- és ablakkeretek, valamint az árnyékolástechnika vezetősínjeinek rögzítésében, 

illetve a hőhidak csökkentésében a hőszigetelő anyag téglák közötti hézagokba történő behelyezése után. 
laszfalak összekötésére szolgáló rendszerhorgo- 
nyokat beépíteni. A téglákat a falbekötők rögzítési 
helyén enyhén le kell csiszolni, például ráspollyal. 

Alacsony téglák az első és az utolsó sorban 

1 1 12 Ha a leendő falazat magassága nem a 250 m-es magasságmodulban van, akkor kiegészítő alacsony A munka befejezése után letakarjuk a téglafala- 
zatot, hogy megvédjük az időjárástól. téglák használhatók, vagy a téglákat a kívánt magasságra lehet vágni. A vágás végezhető asztali körfűrésszel 

vagy kézi elektromos fűrésszel. 

A téglákat kézifűrésszel is el lehet vágni. A téglák vágott oldalára nem lehet vékonyágyas habarcsot felvinni, 
hanem a falazat egy síkba történő kiegyenlítése szükséges. 
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KIEGÉSZÍTŐ HELUZ TÉGLÁK HASZNÁLATA 
A SAROKKÖTÉS ÉS A KÁVÁK KIVITELEZÉSE 

A 50 cm széles téglából készült falazat esetén 
1 25 250 250 250 500 250 125 

K-1/2 K K-1/2 K 1/2 

K 

K-1/2 

Behelyezett e 
extrudált 
polisztirol 
(XPS) 

Hőszigetelő habarccsal 
kitöltve 

Habarcs felhordása 
Habarcs felhordása 

1 . Téglasor 2. Téglasor 

A 44 cm széles téglából készült falazat esetén 

1 87 125 250 250 440 250 125 

R K-1/2 K R K-1/2 K 1 2 

K-1/2 

K 

R 

Behelyezett 
extrudált 
polisztirol 
(XPS) 

Hőszigetelő habarccsal 
kitöltve 
MHaöbrtaerlcasuffetrlhaogrednása 

MHöarbtearcasuffterlahgoerdnása 

1 . Téglasor 2.Schar 

A 38 cm széles téglából készült falazat esetén 

2 50 250 250 380 250 125 

K K-1/2 K 1/2 

K Behelyezett 
extrudált 
polisztirol 
(XPS) 

Haöbarcs fuelhordásna 

Habarcs felhordása 
Mörtel auftragen 

1 . Téglasor 2. Téglasor 

K = kiegészítő tégla 
K 1/2= kiegészítő feles 

tégla 
1 /2 = feles tégla 
R = saroktégla 
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FALAZATI NYÍLÁSOK – KÜLSŐ FALAK 
BELÜL KÍVÜL 

KÍVÜL BELÜL 

1 2 3a Az kiegészítő téglák használata ablakpárkányo- 
kban és kávákban. 

A kiegészítő tégla helyes beállítása (a kettős Az extrudált polisztirolt behelyezzük az előké- 
horony kifelé néz). szített zsebbe. 

3 b 4 5 Az ablakpárkányok területén lévő téglákat vé- Áthidaló beépített HELUZ redő- Áthidaló beépített teherhordó HELUZ 23,8 áthi- 
deni kell az eső ellen. ny- és zsalugáteráthidalóval. dalókkal. 

6 7 8 Az ablak beépítése előtt a polisztirolt cement- Az ablakkeret rögzítéséhez önmetsző és dübe- Ablak beépítése - először az ablakkeretet hely- kittel töltik ki, amelyet üvegszövet hálóval merevíte- 
nek. 

ezzük be és állítjuk be. les lapos horgonyokat használunk. A szükséges fura- 
tok előfúrása a téglákban ütés nélkül történik. 
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9 10 11 A vakolható ablakpántok felragasztása. A vakolás előtt tömítő- és záróléceket ragasz- Az ablakpárkány és a káva kapcsolódása a va- 
tunk az ablakkeretre. kolás után és a végleges belső ablakpárkány behe- 

lyezése előtt. 

1 2 13 14 Ha redőnyáthidalókat használunk, a kiegészítő A szerkezeti nyílás végleges kivitelezése belül- HELUZ redőny- vagy zsalugáteráthidalóba épí- 
tett zsaluziával készült szerkezeti nyílás végleges 
kinézete. 

téglákba hornyot lehet vágni az árnyékolórendszer 
vezetősínjei számára. 

ről. 

SZERKEZETI TÖLTÉSEK - BELSŐ FALAK 

1 2 A belső falazatban lévő szerkezeti nyílások káváját a téglák eresztékes vagy hornyos oldalával alakítjuk Egy kész szerkezeti nyílás nézete - belső ajtó. 
ki. 
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