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Beáző ablakok
Az építőíparikivítelezéssok esetben olcsóN' RosszAT
szerkezetimegoldáshibáinak oka az árversenymiatti
eredményez furcsaságokat' Sotoza. Aminél
olcsóbb termelés,ígya Íé7kész
megoldáseladása.
tunkban az évekalatt kialakult kivi. Az asztalosüzembenkénytelenekvoltak az alacsony ár

teIezői, szakértőitapasztalatokatkí.
vániuk megosztani olvasóinkkal,
hogy a mások á|ta| vétett híbákat
önök már elkerülhessék'

A képenegy ablak alsó sarka ésaz ablakszárnybantalálható tömítőprofil|átható, A szerkezeti megmunkálásbő|,az
a7apanyagban található csom ókb ó1 és a felületmin ós égbó1
látszik,hogyegyolcsón vásároltszerkezetró1
vansző. AIaikusnak is feltűnik a gumitömítéssarkán a folytonossági
hiány. A szárny sarkánál alul a maró kíszakítottaz aLapanyagból,az é7énéIlehasadt
a profil, a felület több helyen
csiszolatlan, A szárnyalkatrészekcsatlakozási hézagaináL
síkfogasságottalálni' amíbó1az a|kaÚészekvalamikori
nedvességére
lehet következtetnÍ,Az alumínium vízvető
végéna műanyagalkatrészfelülete is lakkozott,a pánt
alatt a lakk megfolyt' tehát utólag, a helyszínen
felületkezelték
az ablakot.Mivela felületneknincs fénye,
ígyva\őszíní,hogy a lakkfilm nem elégvastag.
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mÍatta lehető legolcsóbbanelérhetőalapanyagotfeldolgozni'Ezt csak úgylehetett elérni,hogy szárítatlan,épitőfa minőségűalapanyagotvásároltak, Ebben több és nagyobb méretűághe|y,görcs van, mely már megjelenika
látSZó felületeken Ís,AÍo|tozására,tapaszolásáranem maradt idó, azt a ÍelhasznáIőru bízták'A 1é
gszáraz fenyóf a pedig kénytelen az építkezésenmát ablakként beépített
helyzetbenalkalmazkodnia fútött helyiségmegkívánta
nedvességtartalomhoz,
ennek megfelelően alak. és mérewáltozásokatprodukálva' A felületkezelésaz üzemben elmaradt, a ,'natúr''vagy aZ ,'alapmázo1t,,
fogalomalatt ís már csupán a durva híbák tapaszolásátésa felület csiszolását
várják el a kereskedó1t.Ígygombásodás
elleni védelemrő., feiületelótészítésrőI
ésrendes felületkezelésró1
csak a vevőtáiékoztatóbanVan szó' A vasalatalkatrészekillesztése,szerelése
elnagyolt,az
üvegezésrögzítésénéL
mÍnden mííszaki
rész1etet me7|őzve szegezó1éccelés
szÍlózássalépítették
be az üveget,A gumitömítés beépítését
a késó,bbifestés
indoklásávalkifelejtenék,A hosszú,sarkon kícsípettgumiprofil sérülékeny,
Nem ritka aZ Sem, hogy a nyí|ászá.
róknál taÍtozékként
szerepelmár a takaróIéc,a beszereléshezszükségesrögzí
tőfülek, a dübelek és a működtetéshez
szükségeskilincs is. Megjegyzem'hogy a barkácsáruhá.
zakban mindez már külön tételkéntszerepela számlán,
ha a vásárló egyá|talángondol rá'

M|LYEN H|BÁT VÉTETTEK A K|VITELEZőK?
Az épitési
helyszínenaz engedélyezésí
terv l;100-asméretatányű rajza nem ábrázolta a kivitelező számára kellő
pontossággala részletmegoldásokat,
Az építőkszakértel.
ménmúlt,hogy a Ía|ésaz ablak csatlakozása,avakolat a
burkolatokkialakításamegfelelővégeredményt
mutassa.
nak. t<épünk
tanulságaszerint apárkány ésaz ablakcsatlakozás kíalakításanem az asztalos,nem a kőmríves,hanem a burkoló feladata volt' A párkány tehát járólapból
készült,a csatlakozáspedig hézagfugázóanyaggalvan tö-
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mítve,Ez a technológÍakövetelte megaz utólagoshibaeltüntetéStésfelületkezelést
a helyszínen,Abeépítetthelyzetben történő felületkezelésnehézségéró1
tanúskodnak
aZ ecsetnyomoka fémésa múanyagalkatrészeken,
illet.
ve a sarokpántmögött szinteelkerüihetetlentilott maradt
megfolyás, Sietségró1tanúskodik az, hogy a _va|őszinűIeg
utólag spaklival helyérenyomott - gumitömítésbelera.
gadta műanyagonlassabbanszáradó festettfelületbe,

Az első probléma,hogy a gumitömí
tésfolytonosságíhiánya míattaz ablak
vízzárásitulajdonságarosszabb,mÍnt
ami a hasonló típusoktólelvárható'A
kezeléséhez
a vasalat és a pántok lefestése miatt nagyobb erőkífejtés
szükséges'Nincs rajtabukó funkcíópedígvizes helyiségben
van - ígycsak
nyitott helyzetben lehet rajta sze|Iőztetn1.
A he1yéró1
kifordult gumitömítésjelenlegbefeszüla tok ésa szárnyközé,
ezért bezárni nehézkes,esetleg fél'
rezár, rJtó7agosanpedig sz(lnyoghálóval kellett kiegészíteni,amit már
fe1ü1etkezeletlen
1écce1
szeseztek fel
rá, Esztétikailagsem kifogástalan a
végeredmény,
bár - mÍveláIlandóan nyitva van - na.
gyobb problémákatnem okoz,

Ml A MEGoLDÁS?
Elsósorban a megrendelók szemléletén
kell váItoztatni,
hogy a funkcióhoz készmegoldástkeressenek,
A jelenlegimúszakiproblémaa beépített
120cm-esgu.
mitömítéscseréjével
megoldható,Az esztétikaÍ
hibák megfelelő eló1té
szíté
s lftán f.edő máz olással eltüntethetó,lt,
MILYEN PRoBLÉMÁxRr oKoz A JELENLEG!
A felhasználtanyagokból,alkatrészekbó1
el lehet készi
KIALAKíTÁs?
tení a jó minőségű'magasműszaki paraméterekkel
renAz olcsó termékúgyválik drága megoidássá,hogy sok delkező faablakot,Csak egy kis szakmaihozzáértés
és1e1részösszegetkell megfizetni addíg,amíg elkészül,és a kiismeretesmunkavégzés
szükségeshozzá a Íaiparrészévégeredmény
sokszor mégigy sem lesz tökéletes,Ebben ró1ésegykis odafigyelés
az építésben
résztvevóttó1,
hogy
az esetbena megrendeló,k
vásároltaksok olcsó alkatrészt, betartsáka gyártási.ésépítési
technológiákatésa felhaszmegfízetteksok olcsó szakembert,a megoldástmégiski nált anyagok,alkatrészekfelhasználatiútmutatóibanfogkellett egészíteni'
laltakat,
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