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Papp |mre - ok|' faipari mérnök' nyi|ászáró szakértő

|gazí gy öngyszemre bukkantunk, amely
kétségtelenül leleményes, ug.yanakkor ki-
csit lehangoló is, A poén azonban ez eset-
ben sokkal inkább árulkodó ielz morá|ró|,
biza|omról, nemtörődöms égtő|,

A képen egy társasházÍ lakás építkezésén nemrégen beépí
tett műanyag ablak látható' Az ablakot vakolatlan falkávába,
tokon át történő dübelezéssel és PUR-habos hézagtömí-
téssel helyezték be. A beépítés a tél kezdetén Ítt félbema.
radt, hiszen a belső vakolások és a falkáva kialakítása a
kőművesekre várt, A PVC profilok felületét a sérülésektó1
a profÍlon fent hagyott védőfólia óvja. Mivel a tartozékok
nem maradtak a helyszínen, az ablak nyitásához szükséges
kilincseket nem szerelték fel, a szellóztetéshez az építke-
zésen fellelhető ,,eszközök'' segítségét vették igénybe a kó.
mtívesek. Így kerülhet meghökkentő módon egy négyszög
profilra kovácsolt ácskapocs az ablakot mííkodtető rűdzárba,
a kilincs helyére,

rrKilincs" mese
MILYEN H|BÁT VÉTETTEK A KIVITELEZőK?
Az építésí vállalkozó az építkezés ütemezésénél a belsó
vakolásí munkálatokat - a nem éppen ideális _ téli hóna.
pokra időzítette' A nyí|ászfuők elóre hozott elhelyezésére
azok állagvédelmí funkcÍója és az épületben való fűthetőség
bíztosítására volt sz tiks ég,

Bát az igy kialakuló magas páratartalom és a télí időjáÍási
vÍszonyok között kialakuló páralecsapódás és lefagyás, a
vakolásból adódó szennyeződések a nyíIászátók sérüléseÍt
okozhatják, ezt a mű,anyag profilok vis zony7ag jő7 elviselik,

Az ablakokat beépítő szakemberek nem hagytak az épít-
kezésen a működtetéshez szükséges kilincseket _ arra hi.
vatkozva, hogy úgyÍs,'eltűnik''' vagy űgy karcosodÍk, sérül,
hogy nem szerelhető felr az átadáskor a kész szerkezetre.

Az építkezésen dolgozók hanyagságátjelzi' hogy nem kö.
vettek el mÍndent a már meglévó beépített szerkezetÍ ele-
mek állagmegóvása érdekében, Ablányzó alkatrészt nem
próbálták meg pótolní, hanem _ kézre ál1ó megoldást vá.
lasztva _ a helyszínen lévő alkatrészekbíi' (az áL|ványok
építéséhez, a tetőszerkezet öSszeépítéséhez használt ács-
kapocs elgörbítésével) barkácsoltak egy eszközt a nyitáshoz,

MILYEN PRoBLÉMÁrnr oKoz A JELENLEGI
MEGoLDÁs?
Az épitkezés Ídeálís ütemtervétó1való eltérés minden eset.
ben a költségek növekedését eredményezi. Anyátihónapok-
ban a nedves technológiájú munkafolyamatoknál auto.
matikusan |ezaj|ó száradási és nedvesség kiszellőzési folya.
matokat télen szellőztetés melletti fűtéssel kell elősegíteni,

A vakolatlan falkávába valő nyí|ászáró elhelyezés miatt
a beépítés félbemarad, a ktilső párkányok, belsó könyök-
lők elhelyezése elmarad, nem is beszélve a tartozék fel-
sz erelé s ró,l é s be szabály ozást őI' Ehhez a ny ílászát ős szak.
emberek többszöri felvonulása, egyeztetések szükségesek'

A PVC profilokat védő fóliák öntapadó ragasztőjának
elöregedése mÍatt a több hónapos napsugárzás hatására
rásülhetnek a felületre, eltávolításuk nehézkessé válik,
többletmunkát okoz,

Az ácskapocs hegye az áthe|yezések során megsértheti
az ablakszátny felületét, a kúpos kialakítású, nem jól il-
leszkedő keresztmetszet pedig a ú'dzárak tartósságát,
pontosságát csökkenti, a szerkezetét teheti tönkre'

M| A MEGoLDÁS?
Aválasz kézenfekvő, Az építkezés folyamatának lehetőség
SzeÍÍntí megfeleló ütemezése, Néhány az építkezés idejéíg
többször is felhasznált kilincs' Akár a sze|lőztető ablakokra
felrögzíwe, akár csak az épitésvezetőnek használatra átadva'

www.ajto-ablakspektrum.hu ,/


