
Mibõl épülhet a ház kküüllssõõ falazata?

Miért jó téglaházban lakni?

MMiillyyeenn  eellvváárráássaaiinnkk  vvaannnnaakk  jjöövvõõbbeellii  ccssaallááddii  hháázzuunnkkkkaall

kkaappccssoollaattbbaann??

Legyen gazdaságosan megépíthetõ,

gazdaságosan fenntartható, és

érezzük jól magunkat otthonunkban - télen legyen meleg, nyáron

kellemesen hûvös, biztonságos, értékálló ...

MMiibbõõll  ééppííttkkeezzzzüünnkk??

MMiillyyeenn  ttéénnyyeezzõõkkeett  éérrddeemmeess  mmeeggvviizzssggáállnnii  aa  hháázz

ffaallaazzaattáánnaakk  kkiivváállaasszzttáássaakkoorr??

jó hhaanngg--  ééss  hhõõsszziiggeetteellõõ,,

nnyyáárroonn ne melegedjen fel gyorsan,

ttéélleenn tartsa meg a fûtés melegét,

ttaarrttóóss, hiszen több generáció számára építkezünk,

hosszú távon éérrttéékkéétt  ttaarrttóó,,

bbiizzttoonnssáággooss  ééss  eeggéésszzssééggeess  ootttthhoonntt  nnyyúújjttóó,,

rruuggaallmmaassaann  aallaakkíítthhaattóó,, hogy a bentlakók változó igényeit

(pl.: gyermekek számának változása) követni lehessen.

Legyen a ház fala 

Családi ház épülhet különbözõ építési technológiával, különbözõ

építõanyagok felhasználásával. 

Kérdés, hogy az adott építési technológia segítségével épült

családi ház mennyire felel meg a kkééssõõbbbbii llaakkóókk  iiggéénnyyeeiinneekk,,

aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  ééppííttééssii  sszzookkáássookknnaakk,,  éégghhaajjllaattii  vviisszzoonnyyookknnaakk,,

mmeennnnyyiirree  ttaarrttóóss  ééss  mmeennnnyyiirree  tteerreemmtt  aazz  aabbbbóóll  ééppüülltt  ootttthhoonn  éérrttéékkeett

ttuullaajjddoonnoossáánnaakk  ééss  aazz  oorrsszzáággnnaakk..

EEzzeenn  iiggéénnyyeekk  kkiieellééggííttéésséébbeenn  aa  hháázz  ffaallaazzaattáánnaakk  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppee  vvaann..

Néhány érv a döntés megkönnyítésére

HHaa  mmáárr  eeggyysszzeerr  ééppííttkkeezzüünnkk……

Az építkezés a családok számára rendszerint "nagyberuházásnak"

számít. 

Életünk során általában egyszer, esetleg kétszer vállalkozunk

erre. Érdemes tehát meggondolni, hogy a késõbbiekben ugyan

nem látható, azonban aa  hháázz  ggaazzddaassáággooss  ffeennnnttaarrttáássaa  ééss  aa

llaakkóóéérrzzeett  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  lleeggffoonnttoossaabbbb  rréésszzee,,  aa  kküüllssõõ  ffaallaazzaatt,

milyen anyagból épüljön. Különös tekintettel arra, hogy a falazat

késõbb csak költségesen vagy egyáltalán nem cserélhetõ.

AA  jjöövvõõnneekk  ééppííttüünnkk……

A késõbbiekben - pl. a családi állapot megváltozásakor - a

téglából épült ház könnyedén átalakítható, bõvíthetõ.

A jó anyagokból, jól megépített családi ház, a más anyagokból

épült házakkal szemben, az évek során növeli az értékét. 

MMeeggéérrii--ee  aa  kkööllttssééggrrááffoorrddííttááss……??

Az építkezés költségei között a falazatok elkészítésének költsége

mindössze a teljes építési költség 8-10%-a. Jelentõsége viszont

ennek többszöröse!

A rosszul vagy silány anyagokból megépített külsõ falakkal

rendelkezõ ház minõségén javítani a késõbbiek során sokkal

jelentõsebb költségráfordításokkal lehet.

Ne a külsõ falakon spóroljunk, mert ez késõbb ráfizetést jelent!

NNyyáárroonn  kkeelllleemmeesseenn  hhûûvvööss                                                                                                                              TTéélleenn  bbeenntt  ttaarrttjjaa  aa  mmeelleeggeett

KKöönnnnyyeenn  bbõõvvíítthheettõõ                                                                                                                                                      FFeennnnttaarrttáássaa  eenneerrggiiaattaakkaarréékkooss

EEggéésszzssééggeess  llaakkóókkllíímmáátt  bbiizzttoossíítt

TTaarrttóóss  éérrttéékkeett  kkééppvviisseell                                                                          BBiizzttoonnssáággoott  nnyyúújjtt

WWiieenneerrbbeerrggeerr  TTééggllaaiippaarrii  zzRRtt..
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A Wienerberger válaszai az energiatakarékos otthon építésére!

SSppóórroolljjaa  mmeegg  aa  kkiieeggéésszzííttõõ  hhõõsszziiggeetteellééssrree  sszzáánntt  ppéénnzztt!!

Melyek a külsõ falazatok funkciói?

Elválaszt a külvilágtól,

biztonságot nyújt, hangszigetel

Véd az idõjárás viszontagságaitól: télen

legyen jó hõszigetelõ, nyáron tartsa

távol a meleget 

Teherhordó funkcióval rendelkezik:

biztonsággal tartsa a mennyezetet,

védjen a betöréstõl 

Érintkezve a belsõ térrel

meghatározza lakóérzetünket

Mibõl épülhet Porotherm külsõ fal? 

Porotherm 38 N+F Porotherm 44 HSPorotherm 38 HS

A felsorolt jogos igényekre a magyar éghajlati viszonyok között legjobban a téglából

épült házak felelnek meg.

Porotherm Építési Rendszer elemei

Porotherm falazat Porotherm födém

A Porotherm fal lehet 

Külsõ fal  Belsõ fal

PPoorrootthheerrmm  NN++FF  rreennddsszzeerrbbõõll  

Porotherm 38 N+F

PPoorrootthheerrmm  PPrrooffii  rreennddsszzeerrbbõõll  

Porotherm 38 N+F Profi

Porotherm 38 HS Profi

Porotherm 44 HS Profi

PPoorrootthheerrmm  HHSS  rreennddsszzeerrbbõõll  

Porotherm 38 HS

Porotherm 44 HS

PPoorrootthheerrmm  DDrryyffiixx  rreennddsszzeerrbbõõll  

Porotherm 38 N+F Dryfix

Porotherm 38 HS Dryfix

Porotherm 44 HS Dryfix

Láthatjuk, hogy számos termékmegoldás áll rendelkezésünkre, hogy az épület-

energetikai elõírásoknak egy rétegben, kiegészítõ hõszigetelés alkalmazása

nélkül is megfelelõ téglafalat építhessünk. 

Döntsünk igényeink, pénztárcánk és akár a rendelkezésre álló építési idõ

függvényében!

PPoorrootthheerrmm  HHSS  --  TTééggllaa,,  mmeellyy  eeggyy  rréétteeggbbeenn  sszziiggeetteell!!

A Porotherm HS termékcsalád fent felsorolt tagjai eeggyy  rréétteeggbbeenn,,  kkiieeggéésszzííttõõ

hhõõsszziiggeetteellééss  nnééllkküüll  iiss  megfelelnek az egyre szigorodó elõírásoknak. Az optima-

lizált üregszerkezetû Porotherm HS a hagyományoshoz képest aakkáárr  1155  %%--kkaall

jjoobbbb  hhõõsszziiggeetteellõõ  ffaallaazzaatt készítésre alkalmas.

A Porotherm HS termékekhez rendelkezésre álló kkiieeggéésszzííttõõ  tteerrmméékkeekk sorával,

a saroktégla, kávatégla, feles elemek alkalmazásával a kevesebb vágási

munka miatt ccssöökkkkeenn  aa  ffaallaazzááss  iiddeejjee,,  kkeevveesseebbbb  hhuullllaaddéékk képzõdik, csökken

a habarcsfelhasználás. Sõt beépítésükkel a falazat hõ- és páratechnikai

tulajdonságai javulnak - a szemmel láthatóan szebb falazat annak minõségi

javulását is jelenti. 

A Porotherm HS használata költséghatékony megoldás az építtetõknek és

a kivitelezõknek egyaránt!

ÚÚjj  tteecchhnnoollóóggiiaa  aa  WWiieenneerrbbeerrggeerrttõõll  --  PPoorrootthheerrmm  ccssiisszzoolltt  tteerrmméékkeekk

A Nyugat-Európában már bevált síkra csiszolt technológiával, a Magyarországon

Porotherm Profi néven bevezetett milliméterpontos fal építésére alkalmas

téglák használatával falvastagságtól függõen, kkiieeggéésszzííttõõ  hhõõsszziiggeetteellééss  nnééllkküüll

aakkáárr  44--2222  %%--kkaall  jjoobbbb  hhõõsszziiggeetteellõõ  kkééppeessssééggûû  ffaallaazzaatt  ééppíítthheettõõ. A kivitelezés

akár 3300  %%--kkaall  iiss  ggyyoorrssaabbbb lehet, a habarcsszükséglet akár 90 %-kal csökken-

het, hiszen csak 1 mm vastag habarcsra van szükség. Használatának ered-

ménye a kevesebb hulladék, tisztább építkezés, és a 100%-kal szebb falazat.

A Porotherm Dryfix technológia már nem a klasszikus értelemben vett habar-

csot használja az egyes sorok egymáshoz rögzítésére, hanem egy speciális,

igen erõs ragasztóhabot. A ragasztóhab felvitele a Profi technológiával is

gyorsabb, így aakkáárr  ttoovváábbbbii  3300  %%  iiddõõmmeeggttaakkaarrííttááss  éérrhheettõõ  eell a falazás során.

És ami néha még ennél is fontosabb lehet: ragasztóhabbal aakkáárr  --55°°CC  ffookkbbaann

is folytatható a falazási munka. A korábban kényszerûen munkaszünettel

töltött téli idõszakban immár technológiai akadálya sincs a falazásnak.


