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Falazás

Itt láthatja a K.AISERSTEJN -inlazat
építésénél felhasznált két leggyakoribb Falkötést.

A BURG falazóval is méretéb ől
adódóan többféle kötés is kialakítható a íalazatban.

A falazat alapozási síkja legalább a
fagyhatárt megha lucló illetve a statikailag indokolt mélységig kerüljön
megépitésre. A lalazási munkálatok
segédeszköze a sorosztóléc, melyen
bejelöljük az egyes térglasorok Íugá
vastagsággal növelt szintjeit. Az egységes íugavastagság biztosításához
használjon 2 szál Qi 14 mm betonacél
sorvezet őt!

Az elemek beépítése megegyezIk
KAIS [RSTEI N lalazónél leírtakkal.
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Sima Inga kialakítása a nyers habarcs lugavassal vagy locsolótöml ő
anyaggal történ ő lehúzásával történ
het
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Falazás hollandi

A két sorvezet ő acélt a habarcs téglasorra történ ő kenése és szintrehúzása utan távolitsa cl. A következ ő
téglasor beépítésével így a lugavastagság 1,25 cm magasság űra állítható
be A habarcsot köriiltekint ő en
nyomj uk ki a hoszouti és keresziFugakhól, majri lelcslegei htborcs
szilárdLllása tnán kanállal kell lehiázn 1.

A habarcsfugát mélyfugázással is
kialakíthatj uk. Ekkor két 1 'lxi 'I mm
kerezstmetszet ű fugázóacél veszünk
segítségül. Ezeket a téglasorok küls ő
éleihez illesztjük a köziiket teljesen
kitöltjük a habarccsal.
A két négyszögacél eltávolítása után
a következ ő téglasor elemeinek
lenyomásával 12 mm vastagságúra alakítható a habarcsiuga. Sima
felület ű foga kialakítása a képlékeny
fugahabarcs vizes ecsettel történ ő
áthúzásával Is elérhet ő , de ekkor a
formált Felület Folyamatos. vmertves
szivaccsal tiirtén ő titotisztinisóra Is
Ügyelni kell.
Az elemek kis méretéb ő l adódóan a
Jalazö alkalmas íves alaprajzú Falak
és díszlaliik vagy clíszkutak httrkolására is.
Valamennyi beépítési utol utaló
letölthet ő hivatalos honolapcmnkról:
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