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

rrKilincs"mese

|gazígy öngyszemre bukkantunk, amely

kétségtelenül
leleményes,
ug.yanakkor
kicsit lehangoló is, A poénazonbanez eset-

ben sokkalinkább árulkodó ielzmorá|ró|,
biza|omról, nemtörődöms égtő|,

MILYEN H|BÁT VÉTETTEK A KIVITELEZőK?
Az építésí
vállalkozó az építkezés
ütemezésénél
a belsó
vakolásímunkálatokat- a nem éppenideális _ télihóna.
pokra időzítette'A nyí|ászfuőkelóre hozott elhelyezésére
azok állagvédelmí
funkcÍójaésaz épületbenvaló fűthetőség
bíztosításáravolt sztikség,
Bát az igy kialakuló magaspáratartalomésa télíidőjáÍási
vÍszonyokközött kialakuló páralecsapódáséslefagyás,a
vakolásból adódó szennyeződéseka nyíIászátóksérüléseÍt
okozhatják,ezt a mű,anyagprofilok vis zony7agjő7elviselik,
Az ablakokatbeépítőszakembereknem hagytakaz építkezésena működtetéshezszükséges
kilincseket_ arra hi.
vatkozva,hogyúgyÍs,'eltűnik'''
vagyűgykarcosodÍk,
sérül,
hogy nem szerelhetőfelraz átadáskora készszerkezetre.
Az építkezésen
dolgozók hanyagságátjelzi'hogynem kö.
vettekel mÍndenta már meglévóbeépített
szerkezetÍ
elemek állagmegóvásaérdekében,
Ablányzó alkatrésztnem
próbálták meg pótolní,hanem _ kézreál1ó megoldástvá.
(az áL|ványok
lasztva _ a helyszínenlévő alkatrészekbíi'
építéséhez,
a tetőszerkezetöSszeépítéséhez
használt ácskapocselgörbítésével)
barkácsoltakegyeszközt a nyitáshoz,

MILYEN PRoBLÉMÁrnr oKoz A JELENLEGI
MEGoLDÁs?
Az épitkezés
Ídeálísütemtervétó1valóeltérés
minden eset.
ben a költségeknövekedését
eredményezi.Anyátihónapokban a nedves technológiájúmunkafolyamatoknálauto.
matikusan|ezaj|ószáradásiésnedvesség
kiszellőzésifolya.
matokattélenszellőztetésmelletti fűtésselkell elősegíteni,
A vakolatlan falkávába valő nyí|ászáróelhelyezésmiatt
a beépítés
félbemarad,
a ktilső párkányok,belsó könyöklők elhelyezéseelmarad,nem is beszélvea tartozékfelszerelésró,l és beszabályozástőI' Ehhez a nyílászátős szak.
emberektöbbszöri felvonulása,egyeztetések
szükségesek'
A PVC profilokat védő fóliák öntapadó ragasztőjának
A képenegytársasházÍ
lakás építkezésén
nemrégen
beépí elöregedésemÍatta több hónapos napsugárzáshatására
tett műanyagablaklátható' Az ablakotvakolatlanfalkávába, rásülhetnek a felületre, eltávolításuknehézkessé
válik,
tokon át történő dübelezésselés PUR-haboshézagtömí- többletmunkát okoz,
tésselhelyeztékbe. A beépítés
a télkezdeténÍttfélbema.
Az ácskapocshegye az áthe|yezéseksorán megsértheti
radt, hiszen a belső vakolások ésa falkáva kialakításaa az ablakszátny felületét,a kúpos kialakítású,nem jól ilkőművesekrevárt, A PVC profilok felületéta sérülésektó1 leszkedő keresztmetszetpedig a ú'dzárak tartósságát,
a profÍlonfent hagyottvédőfóliaóvja. Mivel a tartozékok pontosságátcsökkenti, a szerkezetét
teheti tönkre'
nem maradtaka helyszínen,az ablak nyitásáhozszükséges
kilincseketnem szereltékfel, a szellóztetéshez
az építke- M| A MEGoLDÁS?
zésenfellelhető ,,eszközök'' segítségét
vettékigénybea kó.
Aválasz kézenfekvő,Az építkezés
folyamatánaklehetőség
mtívesek.Ígykerülhet meghökkentő módon egy négyszög SzeÍÍntí
megfeleló ütemezése,Néhányaz építkezés
idejéíg
profilrakovácsoltácskapocsaz ablakotmííkodtetőrűdzárba, többször is felhasználtkilincs' Akár a sze|lőztetőablakokra
a kilincs helyére,
felrögzíwe,akár csakaz épitésvezetőnek
használatraátadva'
www.ajto-ablakspektrum.hu
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