ra érdemes igy kialakitani, ő s az ágyazat magasság megvá-

darabok) óvni kell. A bedolgozás folyamán a

lLztásánál vegyük figyelembe, hogy a végleges vibráláskor

szerkezetileg vagy színében setlegesen hibás

lelület 0,5-1cm-rel megsüllyed. Az ágyazó anyag nem sza-

anyagot nem szabad beépíteni, azokat ki kell

bacI hogy beszóródjon a hordozórétegbe,mert ez a burkolt

cserélni. Az adott gyártási tétel és leszállított

írlületen eldeformálódások kialakulását okozhatja. Épület

mennyiség függvényében a burkolt felület

küli járdák kialakítása során el őfordulhat, hogy az ágyazat

szinbenyomása az egyes csomagokban külön-

(es a térkő ) szintje a lábazat szigetelése fölé kerül. Ilyen eset-

böző képpen, teljesen véletlenszer ű en alakuló

ben az átnedvesedés elkerülése miatt szükséges a lábazat

festókkoncentráció következtében váltakozó

vagy adott esetben a falazat oldalsó felületének vízzáró -

lehet. A fektetési munkálatokat általában a leg-

bitaimcircs líier7 vacv kent b .+enes -- szqslesv.

mélyebb pontról és szélr ő l kezdjük, mindenképpen magunk fel ő l indulva, annak érdeké-

SZÁLLÍTMÁNY ELLEN Ő RZÉS ÉS ÁTVIZSGALÁS

ben, hogy a már elkészült ágyazatunk ne sérül-

Beepités el őtt végezzünk mennyiségi ő s min ő ségi ellen ő r-

jön. A már elsimított burkolatágyra többé nem

zést. Beépités után a szállításkor észlelhet ő hibák miatt rek-

szabad rálépni. Az esztétikus ős szakszer ű kivi-

lamációt nem fogadunk el.

telezés érdekében használjLink zsinórt, vagy
lécet az egyenes fugavonal megtartásához (a

FEKTETÉSI MÉRETEK

zsinórt kifeszítjük ős néhány kővel rögzítjük).A

A megadott méretek raszter méretek. M ű szaki okokból elke-

térköveket ne helyezzük túl szorosan

rülhetetlen méretkü!önbségek, melyek az MSZ EN 1338 el ő -

egymáshoz,mert letöredezhet a széle. A fuga

írásaiban foglaltakat nem lépik túl de nem isjelent ő sen

ajánlott mérete 3-5mm. A járólapokat ős burko

kisebbek (élhosszúság +1-2 mm, vastagság +/-3 mm, az

lóköveket soha ne rakjuk le szorosan („press")

oldaléleknek ő s oldalfelületeknek a párhuzamostól megen-

egymás mellé, mert ez az élek kitörését okoz-

gedett eltérése maximum 2 mm). A fektetési útmutatóban

hatja és a kövek gyártási mérett ű rése a fugával

szerepl ő anyag-mennyiség nem tartalmazza a fugákat, ezért

már nem egyenlíthet ő kI! Fal és egyéb csatlako

az ajánlott fektetési mintákban szerepl ő térkőszükséglet

zási pontokon, illetve ha egyébként szükséges,

ké(elezettség nélküli javaslat.

akkor a köveket megfelel ő szerszámmal (tör őol
ló, vágókorong) kell méretre alakítani.

LERAKÁS

Járm űforgalom esetén javasolt a haladási irány

Amennyiben több raklapnyi anyagból dolgozLink ügyeljünk

ra merő leges vagy átlós lerakási módot válasz-

arra, hogy a raklapokról keverve rakjuk az anyagot. Ezzel csók-

tani, az egyenletes teherelosztás érdekében.

kenthetjük a szín-és felületbeli minimális különbségek hatánt. A burkolt felület (még cementszürke termékek esetén is

FUGÁZÁS

I hetséges)sziningadozásainak elkerülése érdekében a lapo-

A fugákat kifejezetten száraz ő s finom

kat illetvejáróköveket mindig legalább 3 raklapból, váltakozva

/0-2mm szemnagyságú/ (folyami) homokkal,

tzinezett és színárnyalatos térköveknél még a raklapon belül

vagy el ő re csomagolt térk őfugázó homokkal

is mindig más helyr ő l kivéve) kell lerakni a harmonikus óssz-

söpörjük be. A besöprésót a fugák teljes telí-

hirás biztosítására. A világos színárnyalatú termékeket a

tő déséig kell végezni. Ha végeztünk, akkor a

lesle ilion I ér
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