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1. P6ralecsap6d6s
fursokesetbeneredmdnyez
Az 6pit6iparikivitelez6s
kiviaz6vekalattkialakult
Sorozatunkban
csasdgokat.
kivdnj
uk megosaani
tapasaalatokat
telez6i,szak6rt6i
a j6hogya mdsok6ltalv6tetthibSkkal
olvas6inkkal,
v6bennekunkmdrne kelljenszembesr-llnunk.
beepilakds6pitkez6s6n
A kdpekenegytdrsashdzi

ig6nydltaliid6j6rdsi
csap6es6
homlokzat5nak
lakSsok
olcs6 gumit6mit6sei,
a szerkezetek
bev6tel6nek
nemfeleltekmeg.Emelgyengevizzlrttsi
tulajdonsdga
uvegrendelkez6
tiivtart6val
lett a be6pitettkeskeny
igya
volt h6szigetel6,
nemkel16m6rt6kben
szerkezet
a p6Slland6sult
k6vetkezdben
magaspdratartalom
menten.
aztivegperem
ralecsap6diis

eltdrta tervezettutemtervt6l,
Az 6pitesiv5llalkoz6
Az6pitkez6s
ldthat6k.
r6szletei
tett ablak6serk6lyajt6
a bels6betonozisi
be6pitdsdt
6serk6lyajt6k
szerinta hidegid6 el6tt lezdrthomlokzat azablakok
utemez6se
tltemezte.
el6ttiid6szakra
munkSk
elv6gz6se
a bels6t6rinedvestechno169idj0 6svakol6si
mogottfolytat6dott
Utemterv6s a november-defestds-, majd A feszltettbefejez6si
bels6vakolds,
munka- aljzatbetonoz6s,
a technemadotteleglehet6s6get
decemberkdzepdninditottiika fiitdst,6skar6csonyra cemberiid6j6rds
A
f0t6si
folyamatokra.
szdrad6si
kseges
iailagszr-i
no169
a lak6k.A nyillszit6kfobirtokbavehett6ka lak6sokat
ut6nnemforditottakkell6figyelmet
inditdsa
dlland6p6rale- rendszer
keletkez6
t6in ennekk6vetkezteben
lSthat6ka
6s az ebb6lad6d6kdrosoddsok
csap6dds
persze
ila csapozSsok
6s
a padl6sz6nyegen
falakon,
kereteinek csao -szerkezetek
n6l.A nyiltsz6r
Ieszt6sei

szell6ztetes6re.
a helyis6gek
falfesdiszperzi6s
A falakbels6felUleteitp6raz6ro

ment.

m6zas
burkol6lapoka burkol6sokat
festett6k,
tekekkel
id6tartamra
tovdbbi
egy
6vnel
kalv6gea6k,lassitva
A bekoltoz6lafolyamatokat.
elnyrijtva- a sz6raddsi

Miben hibiizhattaka kivitelez6k?

fok6knaknem hivt5kfel a figyelmeta p5ratechnikai
nt6 szell6zet6sre,
korulteki
lyamatokmiatt sz0ks6ges

t6nkremegereszkedett,
pozdsa
hat6sdra
a nedvess6g

haszn6lati
formdbansemmif6le
nemadotta termdkek- 6sa lak6sokhozkAsos
legydrt6asztalos
Azablakokat
sz6lotdj6kodatest, t6j6koztat6tnem kdszitettek.
korUlm6nyeirSl
heza felhaszndlSs
nagynevU
6saz6pitkez6st
hogya be6pit6st
mondvSn,
Milyen probl6m6katokoztak?
munragasztdsi
c6g v6gzi.A nyilSszdr6k
f6v6llalkoz6
ut6nsemtuk6ihoz feIhasznii lt diszperzi6sragasaougyan,,viz6llo" Azepuletmajdnemegy6wel azinadfisa
6s a techD3 min6sit6s(volt,azonbanaz alapanyag
6rz6egyutta nedvess6gre
nol6giaipontatlans6gok
A tdrsash6zt
kenny6tett6ka be6pitettszerkezeteket.
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doft kiszdradni.
Az6pit6ssordnaz6priletszerkezetekbe
jelent6smennyis6g(nedvess6get
vittekbe (aljzatbeton, vakolSs,
falfest6s),
melyeta technol6giai
id6kbe
nemtartasamiatta p6razd16
diszperzi6s
bevonatokkar
a szerkezeti
elemekbe
zdrtak.
Az 6p0letbe beepitett nyilisz6r6kg umit6mit6ssel
rendelkeaek,
(9ya r6seken
5tmen6(filtr6ci6s)
leveg6cserenemvolt eldgsdges
a felszabadul6
pdraelszdllit6siira.
A helyis6gekben
iilland6sult
a magaspdratartalom, melynekkovetkezt6ben
a leh(16fel0leteken
pdralecsap6diisok
alakultak
ki,t6ptalajtadvaa pen6szgombdkmegjelen6s6hez.
A lecsorg6nedvessdg
a feItiletekreped6sein
a nyilSsz5r6k
anyagiitis6ztatta,
el6segitve azok vetemed6s6t.Az erk6lyajt6el6tt a
be6zdsb6l
6s p6ralecsap6d6sb6l
sziirmaz6
nedvess6g
a padl6sz6nyeg
foltosodiisdt,
tonkremenetel6t
okoaa.
A nedvesszerkezeti
rdszekh6szigeteldsi
6rt6kejelent6senlecsdkkent,
a nedvesfeh-lletek
hideg6rzetet h6zagait
tomft6anyaggal
ki kelltolteni,hiszena nedkeltenekamelynemcsak
a komfort6rzetet
csokkenti vess6gitt akadiilytalanul
sziv6dhata nylitsz6rokfahanemtobbletfdt6sikolts6get
iseredm6nyez.
anyag6ba.
Ajavitdsimunkdkut6na fe[]letkezel6st
mecl
A nyilSsz6r6k
alapanyaga
a tart6sanmagasl69ned- kellism6telni.
vess6ghatdsdranedvess6get
vett fel, megdagadt,
amelyt6la csapozdsok
ragasztdsai
megereszkedtek.
Az

Hib5tnemdirektvdta kivitelez6
sem,azonban
kel16

korriltekint6ssel
minda lak6( mindpediga kivitelez6
illeszt6sekn6l
a fe[]letkezel6s
megrepedt,
h6zagok
ala- sz6m6ra
sokkalegyszer(bb
a megel6z6s,
mint a helykultakki.A ragasaiisok
tonkremenetele
a nyiliisziir6k reSllitiis!
haszniilhat6sdgiit
iscsokkentette,
merta sz5rnykeretek
sokesetbena tokalkatr6szeken
tiimaszkodnak.
Nyitdsuk

2.Bedp6ablakok

neh6zkess6
vdltazalkatrdszek
s[rl6diisamiatt.

A kdpenegyablakals6sarka6sazablakszdrnyban
ta-

Mi a megoldSs?

l6lhat6tdmit6profill5that6.A szerkezeti
megmunkdldsb6l,az alapanyagban
taliilhat6csom6kb6l6s a fe-

A legfontosabb
a kell6t6j6kozratds
6s az dpit6stech- l0letmin6s69b6l
lStszik,
hogy egy olcs6nviisdrolt
nol6giail6p6sekbetartdsa.
A pdratechnikai
folyama- szerkezetr6l
vansz6.A laikusnak
isfeltdnika gumitotokatnormaliz6lni
kell.Ehheza helyis6gek
h6m6rsdk- m[t6ssarkdna folytonossSgi
hidny.A szdrnysarkdndl
letet 6s piiratartalmiit
m0szerrelfigyelni kell, a
alula mar6kiszakitott
azalapanyagb6l,
az6ldn6llehap6ratartalmat
kel16
m6rt6k(szell6ztet6ssel
657o-os
6rsadta profil,a fe[]lettobb helyencsiszolatlan.
A szdrnyt6k aldkellcsdkkenteni.
C6lszer(a napontatobbszdr
elvegzettkereszhuzattal
tort6n6 szell6ztet6s.
Lehets6gesmegolddsm6gpdravez6relt
169bevezet6
elemek
felszerel6se
is.
A p6ralecsap6dds
m6rt6keaz Livegszerkezetek
bejobb h6szigetel6si
vonatos,
6rt6kkelrendelkez6
vdlto-

alkatr6szek
csatlakozasi
h6zagainSl
siKogass6got
ta16lni,
amibSlaz alkatrdszek
valamikori
nedvess6g6re
lehet
kdvetkeztetni.
Azaluminium
v2vet6v6gdna m(anyag
alkatr6sz
feltileteis lakkozott,
a piint alatta lakkmegfolyt,tehdtut6lag,a helyszinen
feltiletkezelt6k
azabla-

kot.Mivela fel0letnek
nincsfdnye,igyval6szin(,
hogy
zatraval6kicse16l6sdvel
csokkenthet6.
A csao6es6nek a lakkfilmnemel6gvastag.
kiten,be5z6erk6lyajt69 umitdmit6seinek
illesn6s6t
fehilkellvizsgdlni,
sz0ksdg
eset6nkicser6l6se
is szrlks6geslehet.

Olcsrin,tosszat
A szerkezeti
megold6s
hibdinak
okaazSrverseny
miatti

Azablak-6serk6lyajt6-szerkezetek
szdrnykereteinek min6lolcs6bbtermel6s,
igya fdlk6sz
megoldds
eladdsa.
sarokcsom6pontjait
sarokvasak
felcsavaroz6siival
meg
Az asaalosuzemben
k6nytelenek
voltakazalacsony
dr
keller6siteni,
ajavitSs
utdna m0kod6k6pess6get
pasz- miatta lehet6legolcs6bban
el6rhet6alapanyagot
felszlt6ssal,
bedllit5ssal
helyrekell6llitani.
Azegyikerk6ly- dolgozni.
Eztcsak0gy lehetettel6rni,hogyszdritatlan,
ajt6tonklementals6csapozdsa
miatta szdrnykeret
ki6pit6famin6s6g(alapanyagot
vds6roltak.
Ebbentobb
cser6lese
is javasolt.A csapozdsok
illesztdseinek 6snagyobbmdret(ilghely,gorcsvan,melymdrmeg2014/1-2
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szem6vel
I Szalmai
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azdpit6szetben
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