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K E R ÁM IA TE R M É K E K
A LEIER VÁZKERÁMIA FALSZERKEZETEK KIALAKÍTÁSAI
A falazás során a falidomok kialakításánál a helyszínen előállított
feles elemeket célszerű felhasználni. A hosszúsági méretek megállapításánál természetesen el lehet térni a fentiekben említett
méretektől, de ekkor a falidom kötési szabályok betartása miatt
több darabolt elem beépítésére lehet szükség.
A kezdősor kirakásánál ügyelni kell a pontos kitűzésre, a terv szerinti méretek betartására.
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A falidomok kialakításánál az elem magassági méretének legalább a 0,4-szeresét kell eltolásként alkalmazni. Ez a méret
23,8 cm magasság esetén 9,5 cm.
Az LEIER termékcsalád LT 44 Plus és LT 38 Plus, valamint az LT 45,
LT 38, LT 30 és LT 25 -ös nútféderes falazóblokkjait teherhordó falazatok építésére lehet felhasználni. A falazóelemek hőtechnikai
tulajdonságai vakolatlan fal esetén is kedvezőek. Az LT 44
Plusz falazóelemhez vakolatlan fal esetén U = 0,25 W/m2K-es
hőátbocsátási tényező tartozik, az LT 38 Plusz elemnél ugyanez
az érték U = 0,30 W/m2K. A hagyományosnak tekinthető
LT 38 N+F elemnél vakolatlan fal esetén U= 0,39 W/m2K, míg az
LT 30 N+F falazat esetén pedig U=0,47 W/m2K-es hőátbocsátási
tényező érték adódik. Ezért az utóbb említett falazó elemet
(LT 30 N+F) elsősorban belső teherhordó falak építéséhez lehet
alkalmazni.
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A 30 cm-es nútféderes falazóelemekből olyan esetekben (pl.
garázs) lehet külső térelválasztó falazatot építeni, ahol nincs
hőtechnikai követelmény. Megfelelő minőségű és tulajdonságú
vakoló (pl. EPS) és falazó habarcsok (LEIER Thermo Plusz) alkalmazásával, illetve külső pótlólagos hőszigeteléssel a hőátbocsátási
tényező (lásd a táblázati értékeket!) értékét tovább lehet javítani.
A 25 cm-es nútféderes falazóelem belső teherhordó falazatok építésére alkalmas. A nútféderes kialakítás miatt a falazás során egyáltalán nincs szükség a hagyományos falazási munkáknál szokásos
függőleges hézagok kialakítására, így a falazás gyors és habarcstakarékos. A falazásnál az elemeket szorosan egymás mellé kell
illeszteni úgy, hogy az elemek oldalán lévő hornyok és eresztékek
egymásba tudjanak csúszni. A szakszerű elhelyezésnél az elemek
ütközésig egymásba csúsznak és kialakul a megfelelő záródás.
A vázkerámia falazatokat is alapvetően a téglafalazatoknál általánosan ismert építési sorrendnek megfelelően kell készíteni.
A falazás műveletét mindig megelőzi a falszerkezet kitűzése és az
alapanyagok (falazóelem és habarcs) előkészítése.
A vázkerámia falazó elemeket nyári melegben nagy pórustérfogatuk miatt falazás előtt nedvesíteni szükséges, hogy ne szívják
el túl gyorsan a vizet a habarcsból.
A falazást a falsarkoknál kell kezdeni, a téglákat teljes felületükön habarcságyba kell helyezni. A bemutatott kötések alapján
a sarokra elhelyezett téglákat vízmértékkel és gumikalapáccsal
pontosan be kell állítani.
A téglasorok kialakítását itt is a sarkoknál, a tégla felső síkjához
illesztett falazózsinór segíti. A közbenső falszakaszok ehhez fognak igazodni.
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A vízszintes habarcsréteg felhordásakor ügyelni kell arra, hogy
a hézag a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve.
A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal el kell távolítani. A téglák végleges helyükre illesztésénél a hagyományos téglafalazatoknál megszokott kőműveskalapács helyett gumikalapácsot kell használni.
Falazáskor a vízszintes hézag vastagsága 8-16 mm között változhat, átlagosan 12 mm. A sormagasságot magassági mérőléccel
lehet ellenőrizni. A fal függőlegességét először vízmértékkel,
majd a 4. sortól kezdve hagyományos függővel kell ellenőrizni.
A falazóblokkokat kötésben kell építeni. A falvégekre és a falnyílásokhoz lezáró, feles elem kerül. A feles elem az egész elemek
méretre vágásával készíthetők el. Derékszögtől eltérő falsarok,
vagy a falazóelem méretrendjétől eltérő méretű falak esetén az
elemek egyedi méretre vágásával alakíthatók ki a kötések. Vágott felületeknél, ahol a nútféderes kapcsolat nem alakítható ki,
a függőleges fugában habarcsot kell használni! A felesnél kisebb
méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell
elhelyezni, szintén kötésben falazva.

A nagyméretű vázkerámia falazóelemekből készülő falsarok kötésének lényege, hogy a falak rétegeit váltakozva kell a fal végéig
vezetni.
A nútféderes falazóelem falsarok kötésénél, 45-es falnál a végigfutó réteg egy 18 cm széles vágott elemmel és egy közvetlenül
mellé épített feles elemmel kezdődik. A 38-as falnál a szélső elem
egész, 30-as esetén a szélső elem 17,5 cm széles vágott elem.
A felsorolt falvastagságoknál az egymás feletti rétegek között
féltégla eltolás van. . A 25-ös falnál a szélső elemek lehetnek egészek, így nem lesz rétegenként feles eltolás, de annak mértéke
szilárdsági szempontból még megfelelő. A feles eltolás a közbenső elemek méretre vágásával biztosítható.
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Annak érdekében, hogy a vakoláshoz egységes sík felület álljon
rendelkezésre, a fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni (nútféderes elem), a fal síkjában található hornyokat, sérüléseket és
egyéb folytonossági hiányokat pedig lehetőleg a falazással egyidejűleg, falazóhabarccsal ki kell tölteni.
A falazat felső lezárása falegyen készítésével történik.
A nútféderes vázkerámia falazó elemek alkalmazása esetén
a függőleges hézagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak
a téglák horony-eresztékes oldalait kell szorosan egymáshoz
illeszteni. A falsarkoknál és az egyéb falcsatlakozásoknál az eresztéknek mindig kifelé kell állnia, az eresztékek iránya téglasoronként változik.
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Falvégek kötései
Nútféderes falazóelemek falvég kötésénél minden második sort
feles elemmel kell kezdeni. Az egész kezdőelemek falsíkból kiálló
hornyait le kell ütni.

Falsarok kötései

K E R ÁM IA TE R M É K E K
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Falidomkötések – falvég

Falcsatlakozás kötései
A nagyméretű vázkerámia falazóelemekből készülő falcsatlakozások esetén a bekötőfal (vagy csatlakozó fal) sorait felváltva
kell bevezetni a végigmenő falazatba. A végigmenő fal egy-egy
rétegét felváltva vezetik át a csatlakozáson.
A nútféderes falazóelemekből készülő falazatok derékszögű
falcsatlakozásának kötései - a különböző vastagságban kialakítható falazatok nagy száma miatt - igen sokféle lehet. Építésüknél
alapvető szempont, hogy a rétegek között megfelelő eltolás legyen valamint, hogy az egymás feletti rétegekben az állóhézagok
ne essenek egymás fölé. Ez általában feles- vagy vágott elemek
beépítésével biztosítható. A vázkerámia falazóelemekből készülő
falazatok ferdeszögű falcsatlakozásainak kialakításánál is a fent
leírt kötési szabályokat kell betartani. Ilyen esetekben a csatlakozások kötéseit előre meg kell tervezni.

Falkereszteződések kötései
A falkereszteződések kötésénél a kereszteződő falak első rétegében az egyik fal rétege végigmenő, ehhez csatlakozik a másik fal
ugyanabban a magasságban lévő rétege. A második rétegben
a másik fal rétege lesz végigmenő és az előző fal - ugyanazon
magasságban lévő - rétege fog csatlakozni.
A falazásnál mindig arra kell ügyelni, hogy állóhézagok ne essenek egymás fölé, a rétegek között feles eltolás legyen.
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A LEIER falazóelemek szállítása és tárolása
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A LEIER falazóelemeket a gyártás utolsó fázisában raklapokra
helyezik pántolják és fóliázással látják el. A szállítást közúti tehergépjármű, vagy vasúti kocsi felhasználásával lehet elvégezni.
A falazóelemeket a szállításnál úgy kell elhelyezni, hogy a raklapokat gépi úton mozgatni lehessen. Az építéshelyi tároláshoz
szilárd és sík felületre van szükség. A falazóelemeket védő fóliát
csak a felhasználás előtt szabad eltávolítani. A falazóelemeket az
építéshelyi szállítás közben dobálni, nagy magasságból ejteni,
billenteni nem szabad.
A raklapok kicsomagolásánál a fólia eltávolítása után, a falazóelemek lepakolását soronként kell elvégezni. A vízszintes pántokat csak akkor szabad eltávolítani, amikor a felette lévő sorokat
már leszedték.
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Falidomkötések – falsarok

www.leier.eu

41

K E R ÁM IA TE R M É K E K
A LEIER VÁZKERÁMIA FALSZERKEZETEK KIALAKÍTÁSAI

A LEIER VÁZKERÁMIA SZERKEZETEK KIALAKÍTÁSAI

Falidomkötések – falcsatlakozás
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Falidomkötések – falcsatlakozás
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LEIER Thermo Plusz előkevert, hőszigetelő, kész szárazhabarcs
Összetétele:
Felhasználás:
Anyagszükséglet:

Műszaki adatok:

Tárolás:
Keverés:

Megjegyzés:

mészhidrát, cement, duzzasztott perlit, adalékszerek.
A LEIER nútféderes falazóelemek falazási munkáihoz.
A falazóelem fajtájától és a fal vastagságától függően, a falazóelemekről szóló táblázat szerint . 1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz kb. 1,25 liter (0,5 kg) száraz habarcs szükséges. 1 zsák szárazhabarcsból kb. 40 liter
nedves habarcs készíthető.
Maximális szemnagyság:
2 mm
Nyomószilárdság (28 napos):
nagyobb, mint 5,0 N/mm2
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):
nagyobb, mint 1,5 N/mm2
Hővezetési tényező (számítási érték – λ):
0,172 W/mK
Páradiffúziós ellenállási szám (μ) kb.:
12
Száraz sűrűség:
kb. 650 kg /m3
Keverővíz szükséglet:
kb. 19 liter / zsák
Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű) lehet megkeverni. Keverőgéppel történő keverésnél
először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként kb. 19
liter vizet) és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre.
Keverési idő 3-5 perc.
A habarcsozandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete a bedolgozás és a kötés ideje alatt +5 ˚C-nál magasabb legyen. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! A kész habarcs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 1–2 óra.
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Szakipari munkák
Az LEIER falazatokba kerülő gépészeti vezetékek hornyait horonymaróval, illetve fészekfúróval lehet kialakítani. A nagyobb
terhelést okozó szerelvények, vagy berendezések rögzítéséhez szükséges rögzítőelemeket a falazás során kell elhelyezni.
Szükség esetén a berendezési tárgyat tartó falszakaszt tömör
falazóelemből kell felfalazni.
A gépészeti munkák elvégzésénél ügyelni kell arra, hogy a hornyok, fészkek, szerelvényezések, faláttörések ne veszélyeztessék
a falazat szilárdságát.
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A LEIER falazóelemek beépítésének szabályait a következőkben
foglaljuk össze:
▪ A szakszerű és pontos munka elvégzéséhez vízszintes, sík és
sima felületre van szükség. Ezért az alaptest, vagy lábazati fal
betonozásakor gondosan kell eljárni, a megfelelő szintmagasságokat csöves vízmértékkel, vagy műszerrel kell kitűzni.
▪ A falazatot a nedvességokozók függvényében, megfelelő rétegszámú szigeteléssel kell megvédeni.
▪ A falazóelemeket a beépítés előtt a szükséges mértékben elő
kell nedvesíteni. A teljesen száraz falazóelemek ugyanis hamar
elszívják a habarcsból a vizet és így nem jön létre megfelelő
tapadás, illetve csökkenhet a falazat szilárdsága.
▪ A kezdő sor kirakásakor az esetleges egyenlőtlenségeket vastagabb habarcsterítéssel lehet kiegyenlíteni.
▪ A falazást a szokásos módon, mindig a kezdősor kirakásával kell
kezdeni. Az első négy-öt sor felrakásánál a függőleges irányt
vízmértékkel lehet beállítani, utána inkább a függő használata
ajánlatos.
▪ A falazást hagyományosan kifeszített zsinór mellett kell elvégezni. Az elemek habarcságyba helyezésénél gumikalapácsot
kell alkalmazni.
▪ A falazat sorainak megfelelő magasságát hagyományos rétegosztó léccel lehet biztosítani.
▪ A falazóelemek közötti vízszintes hézag teljes felületét egyenletesen kell habarccsal kitölteni, ennek átlagos vastagsága 1,2 cm.
▪ Fontos, hogy olyan sűrűségű habarcsot használjunk, amely nem
folyik bele a függőleges üregekbe. A falazáshoz javasolt a LEIER
Thermo Plusz falazóhabarcs alkalmazása. Egyéb habarcsoknál
az ajánlott minőség M 1 (Hf 10).
▪ A falazás során a hézagokból kitüremkedő habarcsot kőműveskanállal el kell távolítani.
▪ A nútféderes falazóelemeknél az elemek szoros és fésűszerű
kapcsolódása miatt nincs szükség a hagyományos függőleges
habarcshézag kialakítására.
▪ A falazóelemeket keményfém fogazatú gépi meghajtású fűrészekkel lehet méretre vágni. Roncsolással járó vágási módszereket és eszközöket alkalmazni nem szabad. A roncsolással vágott
falazóelemek jelentősen csökkentik a falazat szilárdságát!
▪ A falazóelemeket gyémánttárcsás, vízhűtéses kővágó gépekkel
roncsolásmentesen tetszőleges méretűre lehet vágni.
▪ A falazás közben darabolt elemek falazatba építésénél, a vágott
felület oldalán habarcskenést kell alkalmazni.
▪ A falidomkötéseknél kialakításra kerülő falvégeknél egész, vagy
méretre vágott feles elem kerüljön.
▪ A felesnél kisebb elemeket a falazat általános, belső szakaszán
kell elhelyezni a falidomkötési szabályok betartásával.
▪ Az elkészült falazatot a födém a koszorúgerenda, illetve
a tetőhéjalás elkészültéig óvni kell a felesleges átnedvesedéstől
és a fagy hatásaitól.
▪ A falazatra a födémszerkezet elkészítése előtt célszerű bitumenes papírlemezt helyezni.
▪ A nyílászárók beépítésénél a tok külső oldalára csavarozott
pánttal lehet a rögzítést elvégezni. Az esetleges hézagokat műanyag habbal lehet kitölteni.
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Nútféderes válaszfalak
A LEIER válaszfallapok függőleges üregelrendezésűek és a két
végükön a rendszerre jellemző nútféderes kialakításúak.
A válaszfallapok magassági mérete igazodik a főfal falazóelemek
méretrendjéhez. A 23,8 cm-es elemmagassághoz hozzászámított 1,2 cm-es habarcsvastagság adja meg a jellemző 25 cm-es
magasságot.
A válaszfalak építésénél a következőket kell figyelembe venni:
▪ A téglasorokat egyenes és vízszintes alapra, vagy az aljzatbeton
kiszélesített sávjára, illetve megfelelően méretezett födémre lehet falazni. A födémre történő elhelyezést statikus terv alapján
kell elvégezni.
▪ A válaszfallapokat teljes felületű habarcságyba kell beágyazni.
Az ajánlott habarcs minőség M 1 (Hf 10) Az elhelyezésnél gumikalapácsot kell használni.
▪ A válaszfallapokat kötésben kell falazni. A falazásnál a falvégre
mindig egész, vagy fűrésszel vágott feles elem kerüljön.
▪ A nútféderes csatlakozásnál a függőleges hézagokat nem kell
habarccsal kitölteni.
▪ A vágott elemek és a normál elem csatlakozásánál a függőleges
hézagba habarcskenést kell készíteni.
▪ A felesnél kisebb elemeket a fal általános belső szakaszán kell
elhelyezni.
▪ A legfelső sort falazóelemenként a szokásos módon kontraékeléssel kell a födémhez rögzíteni. Az ékelésnél ügyelni kell arra,
hogy a készülő falazat ne szenvedjen alakváltozást.
▪ A válaszfal és főfal csatlakozásánál a főfalba horony képezhető,
vagy a válaszfal helyén fém kapcsolóelemeket kell befalazni.
Ehhez kapcsolható később a válaszfal.
▪ A válaszfallapok főfalhoz és egymáshoz történő kapcsolásánál
a kötőelemeknek négyféle változata ajánlható:
a) lapos acélból kialakított kapcsolóelem
b) betonacélból kialakított lyukas kapcsolóelem
c) lapos acélból kialakított fogazott kapcsolóelem
▪ A kapcsolóelemek befalazásánál a főfalba előre bekerülő résznek legalább 10 cm mélyen a falazatba kell kerülnie.
▪ A különböző irányú válaszfalak, valamint a válaszfal és nyílászárók csatlakozásánál is ezeket a fém kötőelemeket lehet
használni.
▪ A válaszfalak és a főfalak egymáshoz kapcsolása a vízszintes
hézagban kétsoronként vezetett 2,8 mm-es lágyhuzallal is
elkészíthető. A válaszfalat is merevítő lágyhuzalt a főfalakhoz
a válaszfal helyén előre rögzített 8 mm-es köracél pálcához kell
rögzíteni.
▪ A válaszfalak egymáshoz történő rögzítésénél szintén 8 mm-es
köracél pálcát kell alkalmazni, ehhez feszíthető a 2,8 mm vastag
lágyvas huzal.
▪ A nyílászárók felett MDVA tipusú áthidalót kell beépíteni.
▪ A falazásnál ajánlatos egy műszak alatt az állványmagasságig
felfalazni a válaszfalat, és csak a kellő szilárdulás után folytatni
a födémszerkezetig.
▪ A vezetékek részére horonymaróval kell elkészíteni a megfelelő
méretű hornyokat. Az áttöréseket fúróval ajánlatos kialakítani.
▪ A horony mélysége ne legyen 3 cm-nél nagyobb!
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