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0. AZ ÉPÍTÉSI TELEK KIVÁLASZTÁSA   

A építési szándék megfogalmazódása után egy potenciális telket kell vásárolni, ahol megvalósíthatjuk 

elképzeléseinket. Az építési telek elhelyezkedését tekintve lehet egy település külterületi vagy 

belterületi építésre szánt területén. Előfordulhat, hogy a kiszemelt ingatlanon már áll egy épület, amit 

le kell bontani, mielőtt új építkezésbe fognánk. A telek megvásárlása előtt mindig tájékozódjunk!- 

hasznos információkhoz juthatunk, ha a tulajdoni lapot vagy a térképmásolatot alaposan 

megvizsgáljuk. Az ingatlan terheléseit a tulajdoni lapról tudhatjuk meg, mint, például: vezetékjog, 

jelzálog, szolgalmi jog, stb… 

Minden esetben vizsgáljuk meg, hogy a szomszédos ingatlanokon nem történt-e szabálytalan építkezés, 

mert az kedvezőtlenül befolyásolhatja a telekre épített ház paramétereit. 

Feltétlenül utána kell járnunk, hogy az telekre, milyen építési szabályok vonatkoznak. Az építési 

szabályok gyorsan változnak, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az utcában korábban megépült 

épületek vagy a telekről elbontott épület helyére nem építhetünk majd ugyanolyan paraméterekkel 

rendelkező házat. Érdemes már ebben a fázisban is felvenni a kapcsolatot egy építész tervezővel és a 

Járási Hivatal Építési Osztályán tájékozódni. A közművekről sem szabad megfeledkeznünk! Feltétlen 

nézzünk utána, hogy van-e lehetőség a telek közművesítésére, illetve, hogy ez mekkora költséggel jár. 

Fontos dolog az oltóvíz elérhetősége. Problémát okozhat az épület használatbavételnél, ha nincs a 

közelben tűzcsap. Érdemes a leendő szomszédokkal is felvenni a kapcsolatot és érdeklődni például a 

talajösszetétel kapcsolatban. (talajvízszint, történt-e nagymértékű talajfeltöltés stb…) 

A telekvásárlást követően, amikor már birtokba vettük a területet érdemes egy általános karbantartást 

elvégeztetni, hogy tisztán láthatóak, érzékelhetőek legyenek a telek arányai. Az építkezésig (ez akár 

több év is lehet) javasolt folyamatosan karbantartani a területet. Amennyiben a telken már található 

egy bontásra ítélt épület, akkor azt távolítsuk el és a földhivatalnál töröltessük a telekről az épületet. 

Fontos, hogy a bontandó épület alaptesteit csak az alapozás nyomvonalában távolítsuk el. A területet 

tisztítsuk meg a törmeléktől a keletkezett sittet vitessük el. Alakítsuk a területet, folyamatosan 

karbantarthatóvá. 

Készítsünk fotódokumentációt. 

A növényzet irtása és bontási munka után célszerű egy geodéziai felmérést elvégeztetnünk. A 

telekhatárok eltérhetnek a természetbeli lehatárolásoktól. Továbbá nagyon fontos a telken belüli 

szintkülönbségek feljegyzése is. Például egy lejtős terültetnél az építészeti tervezéshez szükséges egy 

geodéziai analízis.  

Az építési telek fekvése indokolhatja egy geotechnikai jelentés elvégzését. A talaj vizsgálata segít az 

új épület alapozásának tervezésében (pl.: milyen mélyen van a teherhordó talajszint) és a talajvízszint 

meghatározásában is. Számos településen (pl.: Paks) sok régi betömedékelt és még feltáratlan pince 

található javasolt az önkormányzatnál megérdeklődni, hogy érintett-e a potenciális építési telek és az 

építéshez szükséges-e talaj vizsgálata. 

A telek kiválasztásánál javasolt minél síkabb területet választani, mert egy lejtős telek jóval 

megnövelheti az építési költségeket. Mérlegeljük a telek megközelíthetőségét! Az út szélessége és az 

útburkolat minősége is döntő lehet. Előfordulhat, hogy egy betonszállító mixer teherautó nem tudja 

megközelíteni a betonozás helyszínét és ez további szállítási költségeket generálhat. Érdemes a 

szomszédokkal jó kapcsolatot ápolni. Az építkezés alatt ugyanis többször előfordulhat olyan 

körülmény, hogy áram vagy vízvételi lehetőséggel kell hozzájuk fordulni. 

Még a terveztetés előtt. A telek adottságainak birtokában próbáljuk elképzelni a házat amiben, majd 

élni szeretnénk. Gyűjtsünk ötleteket építészeti magazinokból, de az interneten is számos példát 

találhatunk. 
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1. AZ ÉPÜLET TERVEZÉSE 

A kiválasztott telekre építész tervezőnk segítségével kell az épület tervdokumentációját összeállítani, 

megvalósítani elképzeléseinket.  

A tervezés megkezdéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 Tulajdoni lap  

 Térképmásolat 

 Fotó a telekről 

 Közmű elérési pontok és rendelkezésre álló kapacitási értékek (víz, szennyvíz, villany, gáz, egyéb) 

 Építési hatóság, önkormányzati rendeletek egyedi előírásai (amennyiben fellelhető) 

 Vázlatrajz – kézi skicc az elképzelt épületről, szobák száma, kiegészítő helyiségek stb… 

 Gépészeti igényfelmérő lap kitöltve 

 Oltóvíz elérési pont (önkormányzat vagy nyilatkozat)  

 Közműnyilatkozatok (gáz, víz, áram, szennyvíz) 

 Talajmechanikai szakvélemény előírás szerint, ha szükséges 

 Geodéziai felmérés (Amennyiben nincs geodézia felmérés a tervező felelősséget nem váll a 

valóságban és a helyszínrajzon található szintkülönbségekért) 

 

A fent felsorolt dokumentumok beszerzésével, olyan információkkal látjuk el a tervezőt, amelyek a 

tervezési koncepcióhoz biztosan kellenek. Ha a dokumentumok rendelkezésre állnak jóval gyorsabbá 

válhat a tervezési folyamat.  

Amikor az építész megkapja a dokumentumokat, akkor átnézi és felveszi önnel a kapcsolatot és 

meglátogatja az építési helyszínt. Tervezőnk tájékoztatja, hogy az elképzelését, hogyan és az építési 

szabályok szerint milyen mértékben lehet megvalósítani. Az esetlegesen a tervezés alatt felmerülő 

igényekről minél korábban kell tájékoztatni az építészt. 

Elegendő információ birtokában tervezőnk elkészíti az első számú vázlattervet (Alaprajzok, 

látványtervek). Levelében megírja a tervezett összefüggéseket és további javaslatait. Ha valamit 

esetleg nem értenénk a terven, akkor nyugodtan hívjuk fel az építészt, de minden esetben szövegesen 

e-mailben is írjuk meg további elképzeléseinket. Erre a tervező a következő, 2. számú vázlattervet 

küldi át nekünk. 

A folyamatos kommunikációval kialakításra kerülnek az alaprajzok, tehát: a helységek, a 

funkciókapcsolatok, a nyílászárók pozíciói és a berendezési tárgyak. 

A vázlattervek kapcsán mindig látványterveket fogunk kapni. A tömegvázlatokon látszani fog, hogy 

hova kerül vakolt illetve burkolt felület. A színeke és felületeket meg kell határoznunk. 

Az 5. számú vázlatterv megküldésével zárul ez a fázis, általában itt már kialakulnak a végleges 

alaprajzok és a külső felületek. Az építésznek feltétlen jeleznünk kell, hogy nincs további ötletünk és 

igényünk az alaprajzokkal és a ház külső megjelenésével kapcsolatban. 

A kialakult alaprajzok után következnek a metszeti rajzok kidolgozása. Egyeztetésre kerül a 

belmagasság kialakítása a nyílászáró magasságok stb.  

Az elkészült metszeti rajzokkal már lehetséges a szakági tervezők bevonása is úgy mint: 

tartószerkezeti, gépész és villamos tervezők. A szakági tervezést is közvetlenül az ISOTEQ-től is 

megrendelheti. 

A gépészeti tervezéshez szükséges a korábban már említett kitöltött gépészeti igényfelmérő lap. Ekkor 

már tudnunk kell például, hogy milyen fűtést szeretnénk integrálni az épületbe vagy szeretnénk e 

kandallót. Gépész tervezőnkkel lehetőség van személyes konzultációra is, aki készségesen segít 
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megtalálni a legjobb megoldást. A tervezés szimultán a szakági tervezőkkel halad tovább az építész 

tervező véglegesíti rajzokat.   

Cégünktől az összes szükséges szakági tervanyag is megrendelhető egyszerre. 

A közel 99 % terveket az építész tervezőtől megkapjuk egy utolsó átnézésére, hogy minden megfelel-

e az igényeinknek. 

Például egy családi ház építéséhez az alábbi tervekre van szükség: 

1. Aláírólap tervjegyzékkel (építész) 

2. Helyszínrajz (építész) 

3. Alaprajzok (építész) 

4. Metszetek (építész) 

5. Homlokzatok (építész) 

6. Tartószerkezeti tervek (statikus) 

7. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve és energetikai számítás (gépész és elektromos 

tervező) 

8. Műszaki leírás (építész) 

9. Aláírólap Ügyfél részéről  

10. Településképi építési hozzájárulás (polgármester/főépítész amennyiben szükséges) 

11. Nyilatkozat saját lakhatás (Ügyfél) 

12. A tulajdoni lapon szereplő tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata az építéshez  

Az aláíró lapot az összes szakági tervező aláírásával (amennyiben cégünktől rendeli meg az Ügyfél) az 

építész tervező megküldi. Ez a dokumentumot ki kell nyomtatnunk és aláírnunk, majd PDF 

elektronikus formátumban beszkennelni (színes és magas felbontású szkennelési beállításokat 

válasszunk). Az elektronikus dokumentumot az ügyfélkapun ingyenesen le kell hitelesítenünk, majd 

megküldeni az építésznek. 

A saját lakhatásról megtett nyilatkozatot és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat célszerű saját 

kézírással megírni, így nem kell tanukkal hitelesíteni. Ha gépelt szöveget írunk alá, akkor 2 tanúval 

hitelesíteni kell a dokumentumot. Színesen beszkennelve kell az építésznek visszaküldeni. 

Az összeállított dokumentációt fel kell tölteni az ÉTDR elektronikus építéshatósági rendszerbe. Az 

építésfelügyeleti hatóság 8 napon belül értesítést küld. Amennyiben hiánytalan a bejelentés, akkor 15 

nap múlva megkezdődhet a kivitelezés.  

A kivitelezéshez szükséges lesz a statikai kiviteli tervdokumentáció célszerű erről már a tervezés alatt 

gondoskodni, cégünktől közvetlenül megrendelhető.  

A kivitelezés várható megkezdéséről általános esetben nem kell értesíteni további hatóságot/hivatalt. 

Kivételt képez, ha a telek műemléki terülten, régészeti jelentűség területen vagy egyéb speciális 

védettségű földrészen fekszik. A helyi önkormányzatoknál is érdemes érdeklődni, mert saját 

hatáskörben előfordulhat, hogy az önkormányzat az országos szabályoktól eltérően külön előírja, hogy 

az önkormányzati hivatalt is értesítenünk kell. 

Minden esetben célszerű a telken belüli közműcsatlakozásokat is kialakítatni és az ideiglenes 

mérőórákat felszereltetni még a kivitelezés megkezdése előtt.  

A kivitelezés előtt célszerű a szomszédokat is tájékoztatnunk a munkálatok megkezdéséről. Ha még 

nincs az építési területen ivóvíz vagy elektromos áram, akkor az ideiglenes mérőórák felszereléséig 

lehetséges külön megállapodással tőlük vételezni.  

Amennyiben alápincézett épületet tervezünk javasolt még a tervezés előtt geotechnikai jelentést is 

megrendelni. 
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2. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az épület kivitelezése a munkaterület átadásával kezdődik a kivitelező vállalkozónak. Az első 

munkafolyamat az irtás és földmunka elvégzése. Az építéssel érintett területet az esetlegesen 

elburjánzott növényzettől meg kell tisztítani. 

 

A geodéta először az építési telken kikarózza az épületet külső sarokpontjait, majd munkatársunk - 

zsinórozással és- mésszel feljelöli a érintett területet (általában a külső falak plusz 1-1,5 m). Ezen a 

telekrészen a talaj legfelső 20 cm vastag rétegének, a humusznak az eltávolítása készül. A termőréteget 

célszerű a telken belül deponálni, hogy az építkezés után az épület körüli talajrendezésnél fel lehessen 

használni. Amennyiben lejtős a terület, a munkagépnek nem csak a felső 20 cm-t kell eltávolítania, 

hanem az alapozás felső síkjáig kell visszaszednie a termett talajt. Ezt a 20 cm-nél mélyebben található 

földet a humusztól külön tároljuk. Ha nem fér el a telken, akkor el kell szállítatnunk a felesleges földet, 

hogy a többi építőanyagot is el tudjuk helyezni.  

 

Következik az 

épület kitűzése, 

melyet ismét a 

geodéta kollegánk 

végez el. 

Műszereivel 

kikarózza az 

alapozási terven 

szereplő 

alaptesteket és egy 

az építkezés során 

fix pontként 

megmaradó tárgyra 

(aknafedél, 

kerítésoszlop, stb.) 

feljelöli a + 0,00 m-

es vagy az +1,00 

m-es magassági 

szintet. 

Oldalhatáron álló beépítésnél az épületet sokszor csurgó távolság nélkül közvetlenül az oldalhatárra 

épül. Ebben az esetben a szomszédos telkek elválasztására épült kerítést el kell távolítani, hogy a 

munkagép el tuja végezni az ásást. A későbbi lábazatszigetelés és vakolási munkákat is akadályozni a 

fogja a meglévő kerítés. Az érintett szomszéddal jobb ezt előre leegyeztetni. Alternatíva lehet egy 

ideiglenes mobil kerítés felállítása, ami akár naponta szétbontható és újraépíthető.  

Az ISOTEQ rendszerelemeket javasolt közvetlenül a beépítés előtt kiszállítani az építési helyszínre. 

Amennyiben korábban szállítjuk ki az elemeket, akkor átlátszó vagy fehér vastag fóliával takarjuk le. 

Az elemeket óvjuk az erős napsugárzástól és nagy hőterheléstől. Az elemek a hősokktól akár 3 mm-t 

is zsugorodhatnak. 
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3. ALAPOZÁSOK KIALAKÍTÁSA 

Az épületek építésénél leggyakrabban használt síkalapozási módok a következőek: 

Sávalapozás: 

A kitűzés után a sávalapok nyomvonalát is 

célszerű - zsinórozással és- mésszel kijelölni, 

hogy a gépkezelő jobban lássa, hogy hol kell 

ásnia. Sík területen egyszerűen elvégezhető a 

munka. Lejtős területen a sávalapok 

nyomvonalának ásásánál előfordulhat, hogy 

az alaptestet lépcsőzni kell. Miden esetben a 

statikai kiviteli terv szerint kell kialakítani a 

szinteket. Egy lépcső magassága maximum 50 

cm lehet és maximum 30°-os szögben 

emelkedhet. Amennyiben az ásás során a 

teherhordó talajszint alacsonyabban van, mint 

a terveken szereplő alapozási sík, akkor 

mélyebbre kell ásnunk az alaptestet, ami nagy 

költségnövekedést eredményezhet. A tartófal, 

lépcsők és kéményalapok ásásánál a földet 

amennyit csak lehet javasolt a sávalapok 

között deponálni. A lábazat közé később még 

több földet is be kell majd tölteni. Még a 

tervezésnél javasolt végig gondolni, hogy az 

alaptesteket, hogyan lehet majd kiásni extra zsaluzási költségek nélkül.  

Gyakran előfordul, hogy az előlépcsők, teraszlépcsők alapjai olyan közel esnek a főfal sávalapjához, 

hogy azt nem lehet kiásni munkaárok beomlása nélkül.  

Az alapozás alsó síkjának minden esetben minimum 80 cm mélyen kell lenni, felső síkjától pedig 20 

cm-t takarjon rá a felső terepszint. Az alaptest alsó síkja a teherhordó talaj felső síkjától legalább 20 

cm-rel mélyebbre kerüljön. 

Fontos tudni, hogy a sávalap ásásakor a földmunkagép a talaj minőségétől függően általában szélesebb 

gödröt ás, mint amilyen markoló fejet használ a gép. Például egy 40 cm széles kanállal lehet 50 cm 

széles sávalap munkagödröt kialakítani.  

A munkagödör kiásása után következik a vasszerelés. A legtöbb esetben fí 12 es átmérőjű szálvasakból 

és 38*40 –es fí 6-os kengyelekből áll össze. A sarkoknál 50*50 cm szárú „L” alakú fí 12 es hajlított 

szálvasakkal kell megerősíteni és összekapcsolni a vasalásokat. A vasszereléshez feltétlenül kövessük 

a statikai tervben leírtakat. A sávalapnak kiásott árok felső részét – talajminőségtől függően - 

zsaluzattal kell ellátni.  

A gépészeti alapszereléseket is el kell végezni a sávalapon keresztül vagy alatta kell kialakítani a 

csővezeték kiváltásokat. Ezt a munkát a gépész kivitelező végzi. 

A közvetlen a betonozás előtt helyezzük el az összeszerelt ”gerenda” vasalatot a munkagödörbe úgy, 

hogy az alaptest felső síkjától a vasalat felső síkja 10 cm-re legyen. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy a 

partfalra merőlegesen elhelyezett léchez acél kampóval felkötjük a vasalatot. A betonacél betonacél 

betontakarása minimum 3 cm legyen. 
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A földmunka és a betonozás között a lehető legkisebb idő teljen el, mert a csapadékos időjárás könnyen 

bemoshatja a munkagödröt. A munkagödör alján összegyűlhet a víz és felázhat a talaj. 

A betonozás előtt ellenőrizzük, hogy a gödörbe egyenletes aljzatú szennyeződés mentes legyen. 

A betonozást C20-16 KK transzport betonnal javasolt elkészíteni betonpumpával bedolgozva. A 

betonozás közben csömöszöléssel légzárvány mentesítsük a betont. A pumpa kivezetését addig tartsuk 

egy ponton amaddig a beton eléri a kíván magasságot. Azon a szakaszon ahol már a betont egy lapáttal 

durván elhúztok ott már a felkötéshez használt kampókat el lehet távolítani. Egy adott szakaszt a 

közvetlenül a betonozást közvetően vízmértékkel simítsunk le. Törekedjünk arra, hogy a betonozás az 

épület pl.: 2 legtávolabbi pontja között sem legyen magassági szintkülönbség. Javasolt a betonozás 

előtt több helyen is feljelölni a magassági szinteket, hogy a simításnál folyamatosan tudjuk ellenőrizni 

a kívánt szintet. A betonozás során ügyeljünk arra, hogy a munkagödör szélére ne álljunk rá 

közvetlenül, mert beomolhat a föld és összekeveredhet a betonnal.  
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Lemezalapozás: 

Ha talaj teherbírása alacsony, vagy a pince padlószintje a talajvízszint alá kerül és víznyomás ellen kell 

méretezni a szerkezetet. Ahol az általános talajszerkezettől eltérő jellemzői vannak a talajnak, 

készítessünk egy geotechnikai jelentést. Ez az alapozási forma jóval költségesebb, mit a sávalapozás. 

Csak indokolt esetben válasszunk a lemez alapozást.  

A munkafolyamat ugyan az, mint a sávlap készítésénél (a fent leírtak szerint). Annyiban különbözik, 

hogy a földmunkagép a humusz eltávolítása után közvetlenül nekilát „tükör” kialakításának, tehát 

addig szedi a földet ameddig a lemezalap alatti rétegek (hőszigetelés, tömörített kavics) alsó síkja 

található.  

A föld eltávolítása után következhet a kapillaritást megszakító kavicsréteg kialakítása. A szétterítés 

után tömörítenünk kell a kavicsterítést.  

A geodéta kollegánk kitűzi a lemezalap sarokpontjait. Zsinórállás készül és ezután körbe kell 

zsaluznunk a vasbeton szerkezet oldalát. Feltétlen ellenőrizzük a zsaluzat kívánt magassági szintjét és 

felső síkjának vízszintességét. 

A zsaluzott mezőbe kerülnek az XPS hőszigetelés táblák, majd a leterítésre kerül min 10 cm-es 

átfedésben a Pe fólia. A statikai kiviteli tervek szerint ezen a felületen készül a vasbeton födémhez 

hasonló vasszerelés. Ügyeljünk a minimális betontakarásra betartására. 

Következő lépés, hogy a betonozás. C20-16KK transzportbetonból betonpumpával betonozva. A 

betonozást kisebb mezőkre osztva végezzük, és folyamatosan vízszintesen simítsuk a felületet. Ha 

lehetséges, akkor a betonozást ne a legnagyobb melegben készítsük, mert a beton könnyen megéghet 

(a felső betonréteg gyors kiszáradása közben megrepedezik). A zsaluzatot 2-3 nap elteltével el lehet 

távolítani.  

 

 

Az időjárási körülményektől függően a betont hidegben fólia takarással kell védeni. Javasolt a már 

megszilárdult betont a betonozást követő napokban locsolással nedvesíteni.  

Az alaptestek betonozása után a szerszámokat célszerű elmosni, tisztán tartani. 
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4. PINCE ÉS MEDENCE KIALAKÍTÁSA 

Pince kialakítása: 

A sávalapok elkészítése után az alaptestre 1 sor magas zsalukő falazatot készítsünk. Indokolt esetben 

a zsalukő és az alaptest közé 1 rtg. Az alaptestet a statikai terv szerint betonacél tüskékkel lássuk el 

(50-80 centiméterenként 2 db fí 12-es betonacél), ezzel kialakul a szerkezeti kapcsolódás.  

A betonacélok helyét jelöljük be és fúrjunk be az alaptestbe 5-10 cm mélyen és a szálvasakat 

kalapáccsal üssük be (a statikai terv előírhatja, hogy a tüskéket be kell ragasztani). A szerelőbeton miatt 

a zsalukövek felső részét oldalról - akár, a munkagödör oldalához- támasztva kívülről körbe kell 

zsaluzni. A betonozásig ezzel a zsaluköveket is meg tudjuk támasztani.  

Következik a gépészeti alapszerelés. A szerelőbeton alá gépész kivitelező elhelyezi a szükséges 

csővezetékeket gépészeti felállásokat. Majd a zsalukőfalak közé tömörítve kell kialakítanunk 

kapillaritást megszakító a kavicságyazatot. Erre a rétegre jön az 5 cm vastag XPS hőszigetelés, majd 

minimum 10 cm-es átfedéssel a technológiai szigetelésnek beépített Pe fólia. Erre a jól járható szilárd 

felületre kell a betonacél háló táblákat (15 cm x15 cm x 6 mm) felraknunk a toldásoknál minimum 40 

cm-es átfedésekkel.  

A megfelelő mértékű betontakarás (statikai kiviteli tervek szerint) érdekében a betonozás előtt az 

acélhálót távtartókkal emeljük meg a fóliától. 

A szerelőbeton és az első sor zsalukő betonozást C20-16KK betonból végezzük el. A betonozás során 

ügyeljünk a légzárvány mentesítésre és a betonvasak megfelelő mértékű beton takarására. A betont 

vízszintesen simítsuk el.  
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A beton szilárdulását követően a tartófalak alatt 1 réteg bitumenlemezes vízszigetelést kell kialakítani, 

úgy hogy az a zsalukő függőleges részére is rátakarjon és később a szerelőbeton felületén kialakítandó 

bitumenlemezzel össze lehessen majd toldani. 

Ahol tartófalazat lesz kialakítva, a korábban említett tüskézést el kell végeznünk. Számoljunk azzal, 

hogy az ISOTEQ falazat minimum 5 cm-t le fog lógni a zsalukőről.  

Kezdjük meg az ISOTEQ rendszer építését az elemek beépítési útmutatója szerint. Korábban a 

munkagödör annyival nagyobbra lett szedve az épületnél, hogy a külső falakhoz kényelmesen hozzá 

lehet férni. 

ISOTEQ Univerzál elemekből helyezzük el a zsalukő előtti hőszigetelést, majd az ISOTEQ falazatot a 

terepszint alatt kívülről (és a lábazaton, a járdaszinttől a csapóeső ellen min 30 cm) 2 rtg. kenhető 

vízszigeteléssel kell ellátni (pl.: MAPEI PLASTIMUL FIBERPLUSZ). 

A vízszigetelés után a pincefal alsó részén alakítsunk ki egy szivárgó rendszert. A vízszigetelt 

pincefalra rögzítsük (a gyártó javaslata szerint) a dombornyomott műanyaglemezt, majd a 

szűrőrétegként funkcionáló geotextíliát (lehetőség van előre kasírozott termék alkalmazására is).  

A külső függőleges rétegek kialakításával a föld vagy kavicsvisszatöltést tömörítéssel folyamatosan 

végezzük. 

Medence kialakítása: 

Gyakran a medencék falazatát is ISOTEQ rendszerből építik. Kiváló hőszigetelési képességével, 

sokkal előnyösebben alkalmazható, mint egy zsalukő falazat.  

A medencék általában lemezalappal készülnek. A fent leírtak szerint alakítsuk ki a vasbeton lemezt, 

ügyelve a alsó hőszigetelésre. Az ISOTEQ falelemeket helyezzük a lemezalap kerületére. Alakítsuk ki 

a tüskézést, majd az beépítési útmutató szerint haladjunk tovább. Medencéknél a kenhető vízszigetelést 

belülről kell felkenni. Majd kialakítani a többi réteget.  

A falazat vasalása eltérő az általánosan használttól. Itt a víz oldalirányú nyomására minden 2. sorban 

javasolt „körbefutó” vízszintes szálvasakat elhelyezni. 

5. LÁBAZAT ÉS SZERELŐBETON KIALAKÍTÁSA 

ISOTEQ falazatból készült lábazat: 

A sávalapok felső részén 1 rtg. bitumen lemezes vízszigetelést alakítunk ki. Az ISOTEQ lábazatot 

célszerű úgy kialakítani, olyan vastagságban megválasztani, hogy a főfaltól 5 cm-rel beljebb legyen 

függőleges fal síkja. Következik az első sor lábazati fal kijelölése (geodéta korábbi kitűzésének 

segítségével) és tüskézése. A tüskéket úgy helyezzük el, hogy a falazatban található műanyag 

átkötőkbe ne ütközzenek bele. A lábazati fal leggyakrabban 1 és 3 sor magasság között váltakozik. A 

tüskézés mellett minden 2. sorban vagy a legfelső sorban rakjunk vízszintes vasalatot. A 

sarokpontoknál 50x50 cm-es szárú derékszögben meghajlított sarokvasakat kell elhelyezni. Az 

ISOTEQ falazatból készült lábazatra ki kell futtatnunk a szerelőbetont, ezt ISOTEQ magasító elemek 

beépítésével tudjuk elérni és így nincs szükség külön zsaluzásra. Egyszerűen a legó szerű 

csatlakozással rá tudjuk pattintani az ISOTEQ falelemekre. 

Az ISOTEQ falazóelemekből kialakított sarokcsatlakozásoknál az elemeket egymás mellé rakva 

látszik hogy (a betonmag folytonossága érdekében) az egyik elemből ki kell vágni egy 15 cm-es részt 

az egyok elem 5 cm vastag neopor felületéből. Ügyeljünk arra, hogy a belső fal és külső fal („T”) 

csatlakozásánál a – a külső falazat belső 5 cm-es - neopor részek el legyenek távolítva. Erre azért van 

szükség, hogy a betonmag ne szakadjon meg, folytonos legyen. 
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Amennyiben elkészült a vasalás is ellenőrizzük a szintmagasságokat, hogy a felső sík vízszintben 

legyen. Az esetlegesen felmerülő gépészeti és villamossági faláttörések, kirekesztések ki lettek-e 

alakítva. A lábazati falakat C20-16KK minőségű betonnal töltsük fel. Betonozás közben 

csömöszöléssel légzárvány mentesítsük a betont. 

Fontos megjegyezni, hogy az ISOTEQ falelemekből készült lábazatoknál is szükséges a csapóeső 

elleni szigetelés (csatlakozó terepszint +30 cm), ami 2 rtg. kenhető szigetelés felhordásával könnyedén 

meg lehet oldani. A kenhető vízszigetelést az alaptesten található bitumenes vízszigetelésig le kell 

vezetni.  

Nagyobb mechanikai igénybevétel esetén, javasolt a lábazati ISOTEQ elemek elé egy minimális ( 2 

cm) vastagságú kiegészítő XPS hőszigetelést elhelyezni. Így még megmarad a lehetősége a 

vakolóprofil elhelyezésének. A lábazatra bármilyen burkolat felragasztható, de a legtöbb esetben 

műgyantás lábazati vakolat kerül felhordásra. 

 

 

 

 

 



  

13 

Zsalukőből épült lábazat: 

A telek lejtése és a lábazati kialakítására a legtöbb esetben 2 sor magas zsalukő fal lábazat készül. 

Leggyakrabban 30 cm széles zsalukőből készülnek a lábazati falak. A sávalapok felső részén ebben az 

estben is 1 rtg. bitumen lemezes vízszigetelést alakítunk ki. Az első sor zsalukő falazatot jelöljük ki (a 

geodéta korábbi kitűzésének segítségével) és helyezzük el, majd alakítsuk ki a szálvasakból álló 

tüskézést. A zsalukő falazat 

legoptimálisabban úgy betonozható, ha 

feles eltolásban rakjuk egymásra a 

sorokat. A tüskézésnél számoljuk azzal, 

hogy a 2 sor. falazatba sem ütközzenek 

be a függőleges vasak. Vízszintes 

vasalatot az el első és a legmagasabb 

sorban mindig, de minden 2. sorba 

helyezzünk el. Például egy 3 sor magas 

zsalukő lábazatnál a 2. falsorba nem 

szükséges vízszintes szálvasat 

elhelyezni. Amelyik sorban vízszintes 

vasalatot helyezünk el, ott az épület 

sarkainál sarokvasakkal kapcsoljuk 

össze a szálvasakat. A belső falak alatti 

lábazati falak és a külső lábazati falak találkozásánál a zsalukő oldalából ki kell vágnunk a felesleges 

részt, hogy a betöltött beton ne szakadjon meg túl gyakran. 

Amennyiben elkészült a vasalás is, akkor ellenőrizzük a szintmagasságokat, hogy a fal felső síkja 

vízszintben legyen. Az esetlegesen felmerülő gépészeti és villamossági faláttörések, kirekesztések ki 

lettek-e alakítva. A lábazati falakat C20-16KK minőségű betonnal töltsük fel. Betonozás közben 

csömöszöléssel légzárvány 

mentesítsük a betont.  

A későbbiekben kialakított 

szerelőbetonról lefordított 

bitumenlemez vízszigetelést - 

szerkezetépítést követően - a lábazat 

függőleges részén elhelyezésre kerülő 

vízszigeteléssel össze kell olvasztani, 

illetve az alaptesten lévő 

vízszigeteléssel is össze kell 

kapcsolnunk. Ezek után beton 

lábazatot hőszigetelnünk kell legalább 

5 cm vastagságú XPS lemezekkel. A 

lábazatra bármilyen burkolat 

felragasztható, de a legtöbb esetben 

műgyantás lábazati vakolat kerül 

felhordásra. 
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Szerelőbeton készítése: 

 

A lábazati falak betonozását követően, megkezdhetjük a belső mezők rétegeinek kialakítását. Az 

építész tervek közül a metszeti rajzokon fel van tűntetve az aljzat rétegrendi kialakítása. A lábazat közé 

először földet kell töltenünk. A töltőföld száraz legyen és számoljunk vele, hogy a tömörítésnél összébb 

fog roskadni a föld. A tömörítést döngölő (béka) géppel végezzük.  

A következő réteg a minimum 15 cm vastag kavicsfeltöltés kialakítása, ezt a réteget is tömörítve kell 

kialakítani. Ügyeljünk arra, hogy a felület vízszintes legyen.  

A gépészetért felelős kollegák elvégzik a kapcsolódó felállások kialakítását. 

Majd az XPS hőszigetelés táblák elhelyezése következik. A kemény hőszigetelés táblákra egy 

technológiai szigetelést kell képeznünk, amit Pe (polietilén) fóliával leterítésével tudunk megoldani. A 

fóliadarabokat minimum 10 cm -es átfedésekkel toldásokkal terítsük le. A szerelőbetont betonacél 

hálóval kell erősítenünk. A ponthegesztett 15x15x6 - os táblákat egymáson 40 cm (a statika kiviteli 

tervek szerint) átfedéssel rakjuk le úgy, hogy a lábazati falak tetejére is ráfusson. A vasaltot a Pe fóliától 

távtartókkal el kell elemelnünk, hogy a szükséges betontakarás meglegyen.  

A szerelőbetont a külső lábazati falak mentén körbe kell zsaluzni. A zsaluzatot készítsük deszkákból 

és lécekkel támasszuk vissza a talajhoz. A zsaluzatot magasságát feltétlen ellenőrizzük le, mert ez az 

utolsó alkalom, hogy az alapozás és zsalukövek egyenetlenségét korrigáljuk. Nézzük át a vasalást és a 

gépészeti felállásokat. 

 

 

 

A belső lábazati falak helyét célszerű egy hosszabb tüskével (ami betonozás után is látszik) megjelölni. 

A külső falra merőlegesen érkező belső lábazati fal helyét a külső lábazati fal függőleges felületére is 

felrajzolhatjuk. 

Következik a betonozás, amit C20-16KK transzport betonból, betonpumpával bedolgozva végezzünk 

el. A betont vízszintben simítsuk le. Ügyeljünk rá, hogy a beton felülete sima legyen. 
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6. ISOTEQ FALAZAT ÉPÍTÉSE 

A külső és belső tartófalak alatt a bitumen lemezekből készítsük el a vízszigetelést. A lemezeket a 

külső falaknál úgy fektessük le, hogy a belső ISOTEQ falsíktól 20-25 cm-t hagyjunk rá a belső tér felé, 

erre azért van szükség, hogy a szerkezetépítés után az aljzatban kialakítandó vízszigetelést hozzá 

lehessen majd csatlakoztatni. A külső tér felé kilógó bitumenlemez részt hajlítsuk rá a zsalukő lábazati 

fal függőleges oldalára. Lerakás közben perzselővel melegítsük rá lemezeket a betonra. A lemezek 

toldásánál minimum 10 cm átfedést hagyjunk. A belső ISOTEQ falaknál a fal tengelyére essen a 

szigetelőlemez közepe. 

Ahol a tartó falban az aljzattól induló falnyílás van (ajtó, erkélyajtó), ott a vízszigetelést is állítsuk meg. 

A falkávától is 20-25 cm-t hagyjunk el a nyílás közepe felé.  

Az első sor ISOTEQ falazatot rakjuk fel a vízszigetelésre. A külső falelemeknél ügyeljünk arra, hogy 

a lábazati fal belső síkja (a zsalukő vastagságát visszamérve) és az ISOTEQ fal belső síkja 

függőlegesen egy vonalba essen. A falelemek külső síkja a lábazati faltól minimum 5 centiméterrel 

álljon ki a külső tér irányába. A falszakaszok méreteit az építész tervről olvassuk le és amennyiben 

szükséges végezzük el az elemek vágását. Ügyeljünk az épületen belüli és az épület sarkainál a 

derékszögű kialakításra, mérésekkel (3 szögeléses technikával, zsinórozással, párhuzamos mérésekkel) 

ellenőrizzük a méreteket. Vízmértékkel is állítsuk be az eső sor felső síkját. A pontatlan vágások 

problémát okozhatnak, ezért ellenőrizzük, hogy a 2. sor falelemeket a legószerű csatlakozási pontok 

illeszkedésénél rá tudjuk-e helyezni az első sorra.  

Az első sor falelem elhelyezése előtt a statikai kiviteli tervek szerint a falazatot erősítő pillérvasalat 

tüskézését el kell végezni. Ezt úgy tudjuk 

megoldani, hogy a vízszigetelésen 

keresztül 5-10 cm mély lyukakat fúrunk a 

szerelőbetonba, majd ezekbe a furatokba 

beleragasztjuk a (statikai terv szerinti 

ragasztóanyaggal) a mértezett vastagságú 

betonacélokat. Az ISOTEQ 

falazóelemeket közvetlenül indíthatjuk az 

alaptestről is. Ebben az esetben a 

vízszigetelés és a tüskézés az alaptesten 

történik. 

A következő lépésként az eső sor ISOTEQ 

falazat kirakása történik. Amennyiben az 

alaprajzi kiosztás szerint felkerültek az 

elemek ellenőrizzük a méreteket, illetve a 

nagyon fontos, hogy az elemek 

vízszintben legyenek elhelyezve. Midig 

ellenőrizzük, mert a fogadó betonszint 

magasságok eltérőek lehetnek.  

A falsarkoknál és a falnyílásoknál a 

szabad végződéseket –ahol a beton 

kifolyhat- ISOTEQ végzáró elemmel kell 

ellátni. Egyszerűen a műanyag átkötőkre kell illeszteni a végzáró elemeket. A falsarkoknál a külső 

szigeteléssel megegyező vastagságban (pl. EXTRA falazat esetén egymás mögé 3 db végzárót kell 
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elhelyezni),a falnyílásoknál pedig 1 db végzárót kell alkalmazni. Ezzel a nyílászárók kerületén 

biztosítva lesz a folytonos 5 cm vastagságú szigetelés. 

Az eső sor kirakása után mérlegelnünk kell, hogy a helyszínen rendelkezésre állnak e falazat 

állékonyságát biztosító faltámaszok. Ha ennek a segédeszköz alkalmazására nincs lehetőség, akkor az 

első sor falazatot legalább félig ki kell tölteni betonnal, hogy a későbbi falsorok elhelyezése nem 

mozdítsa el a mértékadó 1 sort. Ferdetámaszok nélkül egyszerre 4 falsor javasolt betonozni. 

A nyílászárók parapetfalainál (aljzattól a nyílászáró alsó síkjáig vett falszakasz) ügyeljünk arra, hogy 

az utolsó elem (általában a 4. sor fal) felső síkjától 5 centiméterrel lejjebb állítsuk meg a beton szintjét. 

Ide 5 cm vastagságú XPS hőszigetelést kell beszabnunk. Így lesz majda nyílászáró kerületén mindenhol 

5 cm vastag a hőszigetelés. 

A legtöbb esetben az ISOTEQ falazat külső hőszigetelése 5-15 cm-t lelóg a lábazatról. Így negatív 

lábazatot tudunk képezni a vakolásnál elhelyezendő vízcseppentő profillal. A lábazati fal XPS 

hőszigetelést kell, hogy kapjon a csapóeső és a mechanikai hatások miatt. 

Amikor felraktuk az eső sort, akkor a sarkoknál és a külső-belső tartófalak „T„ csatlakozásainál az 

elemek belső részén található 5 cm vastag neopor hőszigetelést „U” vagy „V” alakú bevágással el kell 

távolítani, hogy a betonmag ne szakadjon meg, folytonos legyen az egymáshoz merőlegesen csatlakozó 

falazatban. A vágást hőkéssel vagy fűrésszel végezzük. 

 

A második sor falazatot 

célszerű valamelyik sarokban 

megkezdeni. Az elemeket 

egyszerűen rá kell pattintani a 

már lerakott első sor falazatra. 

A függőleges falsíkot célszerű 

vízmértékkel folyamatosan 

ellenőrizni. Az első sorhoz 

képest a második sor falazat, 

az elem falvastagságával 

megegyező mértékű 

eltolásban fog átfedni.  

A falsorok további 

összeállításánál csak a falnyílásokat kell figyelemben venni, ahol 

megkell szakítani a falazatot, ott végzáróval le kell zárni a 15 cm-es 

belső részt.  

 

 

 

 

 

 

 

A falazat vasalása 
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Az ISOTEQ falazatokat függőleges, rejtett pillérek merevítik. A pillérek kiosztása a statikai kiviteli 

terv szerint készül. Általánosságban az épület sarkainál, a kapcsolódó nagyobb gerendák 

letámasztásainál és a falnyílások szélén kell pillért elhelyeznünk. Mezőben, tehát a függőleges 

falszakaszban 1,5 m és 2,0 m közötti távolságra kell pillérvasalást kialakítanunk. Ez a távolság függ a 

fal magasságától és a kapcsolódó tartószerkezeti terhelésektől. Vízszintes vasalás kialakítása nem 

szükséges. 

 

A 4. falsor felrakása után javasolt az előre megkötött, 1,5 m hosszú szálvasakból és 10x10 cm-es 

kengyelekből (20-25 cm-ként megkötött) kengyelekből kialakított vasalást elhelyezni, ráhúzni a 

lábazatból kiálló tüskékre.  
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A szerelt 1,5 m hosszú pillérvasalásra az 

1-4 sor falazat betonozását követően, 

majd a következő falsorok felállítása 

után, egy újabb pillérvasalat elhelyezése 

történik. Ez a vasalat általában 2 m vagy 

2,25 m hosszú attól függően, hogy a 

koszorú vasalat az utolsó falelemben 

lesz-e lehelyezve vagy a koszorúelemben 

lesz kialakítva. A 2 m hosszú vasalatot 

min. 50 cm-es átfedésben a bebetonozott 

1,5 m hosszú pillérvasalatra kell helyezni, 

ráhúzni.  
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Az ISOTEQ falazatok megtámasztása 
 

Amennyiben a helyszínen -még- nem áll rendelkezésre a speciális fém faltámasz –vagy kivitelezői 

csapat nélkül „házilagos” kivitelezés történik -, akkor a helyszínen fából készült kitámasztásokkal is 

merevíthetjük az összerakott falelemeket az 1-4 sor betonozásáig.  

Az ISOTEQ rendszerhez tartozó speciálisan kialakított fém faltámaszokat az 1 sor ISOTEQ falazat 

felrakása után is elhelyezhetjük. Célszerű ott megtámasztani a falazatot, ahol pillérvasalás lesz 

kialakítva a nyílászáróknál és a falazat közbenső részén.  

A falazat sarkainál nem szükséges megtámasztani az elemeket, mert a sarokban az egymáshoz képest 

merőlegesen találkozó 

falak soronként 

váltakozva kötnek be a 

falsarokba. Az 

megtámasztására 

állítható magasságú „L” 

formájú támaszokat 

javasolt elhelyeznünk 

minimum 1,5 m, 

maximum 2 m 

távolságra egymástól. 

 

Azoknál a szituációknál 

ahol a belső tartófal 

merőlegesen csatlakozik 

a külső tartófalhoz ott a 

belső tartófalat mind a két oldalról meg kell támasztani. Kívülről pedig a külső tartófalat kell 

megtámasztani a belső csatlakozó falazat vonalában. 

A fém faltámasz további előnye, hogy a falazatot egyszerre akár teljes magasságban is felrakhatjuk, de 

ebben is ajánlatos betartani a 4 soronkénti betonozást. A faltámaszok elhelyezése után számolnunk kell 

azzal, hogy a munkaterületen való közlekedés megváltozik. 
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A zártszelvényből készült tartót helyezzük el a falazat mellé, majd az orsó segítségével állítsuk be a 

szárat függőlegesbe és végül dübelezzük hozzá az aljzathoz. A támasz úgy van kialakítva, hogy egyben 

állványként is tudjuk használni, úgy hogy a konzolos részre fenyőpallót helyezünk el és alul külön 

megtámasztjuk a laposvassal lezárt pallófogadó konzolt. Az állványról viszonylag kényelmesebben 

tudjuk betonozni a falazatot. A teljes szintmagas falazat betonozását egy már tapasztalt ISOTEQ 

rendszerű kivitelezésben jártas csapatnak ajánljuk. 
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AZ ISOTEQ falazat betonozása 
 

Falelemek egymásra helyezése után, a betonozás előtt feltétlen ellenőrizzük le a függőleges és 

vízszintes irányokat, korrigáljuk amennyiben szükséges. A használ betonminőség általában C20-

16/KK betonnal történik. A statikai kiviteli tervben meghatározott betonminőséggel és betonvas 

takarási előírásokkal kell betonoznunk. A statikai terv szerint ellenőrizzük a vasalatokat is. 

Először mindig az eső 4 sort betonozzuk! Az ablakoknál a parapetfalak felső 5 cm részébe ne töltsünk 

betont, ide XPS hőszigetelést kell 

beszabni. A következőkben helyezzük 

el a pillérvasalatok 2. részét és a 

nyílásáthidalók áthidalók felső 

szintjéig betonozzuk ki az ISOTEQ 

falazatot. Ez általában újabb 4-5 sor 

falazat betonozását jelenti. 

A falazat többi részét a födém 

betonozásakor kell megtöltenünk 

betonnal. Ha az épület fa gerendás 

födémmel készül, akkor az utolsó sor 

falazatba kell elhelyezni a koszorú 

vasalatot és ki betonozni a felső 2-3 

sor fallal együtt.  

A betonozás ellőt feltétlen szükséges 

elvégeznünk az elemek nút-féderes felső részének takarását. 

Amennyiben ez a művelet elmarad a beton pumpálása során az 

elemek tetején lévő nút-féderes raszterbe bekerülhet a beton, 

így a következő sor falazatot, koszorúelemeket nem fogjuk 

tudni ráhelyezni erre a falsorra. A falazat betonozásakor az 

elemek felső részét legtöbb esetben egy fóliával, de akár egy 

félbevágott PVC csővel is letakarhatjuk. 

A falelemek betonozása után érdemes ellenőrizni, hogy a legó 

szerű csatlakozási részekbe nem folyt-e be a beton, 

amennyiben szennyeződést találunk tisztítsuk meg a 

felületeket. 

A nagyobb, például emeleti fal terhelésire szükséges lehet 

monolit vasbeton gerendát kialakítani, amit esetlegesen 

külön zsalukő pillérekre kell letámasztanunk. 

Előfordulhat, hogy a gerenda egyik végén zsalukő pillérre 

a másik végénél pedig egy ISOTEQ falra támaszkodik. 

Az ISOTEQ fal építésével szimultán alakítsuk ki a 

zsalukő pilléreket. Abban az esetben ha a ISOTEQ falazat 

végén vagy a falazatot megszakítva kell kialakítanunk a 

pillért, akkor 2 soronként vasalással kössük össze a 

szerkezeteket. Gondoskodjunk a beton szabad 

összefolyásáról. 
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7. FALNYÍLÁSOK KILAKÍTÁSA ISOTEQ ÁTHIDALÓELEMMEL 

A falnyílások indulhatnak közvetlenül a szerelőbetonról vagy 

egy adott falmagasságról. Az építész tervről le tudjuk olvasni az 

ide vonatkozó információkat. A nyílászárók magasságának 

beállításánál számoljuk bele a szerelőbeton feletti rétegek 

magasságát (általában 12-18 cm között váltakozik). Az átlagos 

ablak parapetmagasságot a szerelőbetontól 1 m (4 sor ISOTEQ 

falelem) magasra kell kialakítani. Tehát, ha szerelő betonról 

indított falazat 4 sor magas ami 4x25 cm, azaz 1 m magas, akkor 

az ablak végleges magassága (100 cm -18 cm) 88 cm lesz. 

Természetesen később erre lesz felragasztva a belső általában fa 

könyöklő és így alakul ki a megszokott 90 cm-es parapet 

(padlóvonaltól mért távolság) méret. Eltérő lehet például egy 

konyhaablak, ahol ez az érték 1,25 m (a konyhapult magassága 

indokolja) vagy egy oldalhatáron álló külső fal ablaka, ami 2,00 m.  

A nyílászárók (felső) szemöldök magassága általános esetben a 9. sor falazatban elhelyezett áthidaló 

elem alsó síkját jelenti. Az ISOTEQ áthidaló elemre kerül még 1 sor falazat és ezután jön a koszorú 

azaz a födém. 

A falnyílás pozícióját a falazatban mindig úgy alakítsuk ki, hogy az áthidaló elem még elférjen a 

koszorúelem alatt. Nyílás áthidalásra a koszorú vasalat nem alkalmas, az áthidaló elemben külön erre 

a célra méretezett vasalatot kell elhelyezni.  

Amennyiben a nyílászáró zsaluziával, vagy rejtett redőnytokkal lesz kialakítva, akkor azt javasoljuk, 

hogy az árnyékoló tokszerkezetének hagyjuk 25 cm tartalék helyet a falnyílásban. A nyílászáró felső 

toktoldójára kívülről lehetséges elhelyezni az árnyékoló tokszerkezeteket. 

Csökkentett hőszigetelési értékkel alternatíva lehet például egy ISOTEQ passzív vastagabb falazatban 

ISOTEQ NORMÁL áthidaló elem beépítése. A két elem között 15 cm különbség van, amiben egy 

zsaluzia tokszerkezet elfér és egy redőnytok sem lóg ki zavaróan a homlokzati síkból. 
 

Az ISOTEQ áthidaló elem „U” alakú és a műanyag átkötőt nem tartalmaz. Magassága 25 cm, így 

illeszkedik az ISOTEQ falelemekhez. Könnyen és gyorsan tudunk nyílásáthidalást képezni vele. Az 

elem alján lévő 5 cm vastag neopor réteg biztosítja a nyílászárók beépítésénél szükséges hőszigetelést. 

Az elemek alsó és felső részén raszterben kialakított nút féderes kapcsolattal könnyen összeilleszthető 

a falazat vagy koszorúelemekkel. 

 

 

Az áthidaló elem helye a falazatban: 
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Az ISOTEQ falazóelemekből kialakítottuk a falnyílást, melynek 

szélessége és alsó síkja adott magasságú. A falnyílást felülről 

ISOTEQ áthidaló elemmel kell lezárunk. A tervezett áthidaló 

magasságot mindig ellenőrizzük az építész tervekből. Az áthidaló 

magasságában futó ISOTEQ falsort is mindenképpen fel kell 

raknunk. A falnyílás pozícióját a falazatban mindig úgy alakítsuk 

ki, hogy az áthidaló elem még elférjen a koszorúelem alatt. Nyílás 

áthidalásra a koszorú vasalat nem alkalmas, az áthidaló elemben 

külön erre a célra méretezett vasalatot kell elhelyezni. Az elem 

legalább 5 cm-t üljön fel a falakra, általában a kivitelezés 

helyszínén nehezen megoldható, mert a tervezett nyílászáró 

méretek nagyon eltérőek lehetnek. Ezekben az esetekben is a 

praktikusabb megoldást kell keresni, ami sokszor az, hogy az 

áthidaló elemet nagyobb mértékben felültetjük a falazatra. Ez a 

távolság 5 cm-enként változhat. Az áthidaló elem alsó része is nút-

féderes így illeszkedni fog az alatta futó falra. Amennyiben ezt a 

megoldást alkalmazzuk, akkor az áthidaló elem alsó részén 

található neoporból - a középső 15 cm-es részt- egy bizonyos rész 

el kell távolítanunk. Az elem alsó részéből annyit távolítsunk el, 

hogy a falazat függőleges betonfolytonossága meglegyen és 

falnyílások szélén található függőleges pillérvasalat is elférjen.  

 

 
 

Áthidaló elemek kialakítása zsaluzia és redőnytokkal 

 

Amennyiben a nyílászáró zsaluziával, vagy rejtett (vakolható) redőnytokkal lesz kialakítva, akkor azt 

javasoljuk, hogy az árnyékoló tokszerkezetének hagyjuk 25 cm tartalék helyet a falnyílásban. Tehát 1 

sor ISOTEQ fallal emeljük meg a falnyílás méretét. A nyílászáró felső toktoldójára kívülről lehetséges 

elhelyezni az árnyékoló tokszerkezeteket. Ebben az esetben a külső homlokzati síktól az általánosnál 

mélyebbre kell pozícionálnunk a nyílászárót. A redőny és a nyílászárótok közé további hőszigetelés 

elhelyezése csökkenti a lehetséges hőhidak mértékét. Ha ezt a kialakítást választjuk, ügyeljünk arra, 

hogy a koszorú és az áthidaló elem ne essen egy sorba.  
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Csökkentett hőszigetelési értékkel számolva alternatíva lehet például egy ISOTEQ passzív azaz 

vastagabb falazatban ISOTEQ NORMÁL áthidaló elem beépítése. A két elem között 15 cm különbség 

van, amiben egy zsaluzia tokszerkezet elfér és egy redőnytok sem lóg ki zavaróan a homlokzati síkból. 

VAKOLHATÓ REDŐNYTOK BEÉPÍTÉSE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSALUZIA TOK BEÉPÍTÉSE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ISOTEQ Áthidaló elemek megtámasztása 
 

Az áthidaló elemeket minden esetben a betonozás előtt alulról meg kell támasztani.  

Ha 1 db áthidaló elemből kialakítható az áthidalás, akkor a megtámasztást a betonozás előtt közvetlenül 

kialakítható. Amennyiben több áthidaló elemből kell a nyílásáthidalást kialakítani, akkor először a 

megtámasztást kell elkészíteni és az alátámasztásra tudjuk az elemeket felrakni. A legtöbb esetben a 

helyszínen ácsolt faszerkezet kerül a falnyílásba, ami a parapetfalra vagy szerelőbetonra támaszkodik. 

Alulról támasztja az áthidaló elemet. A kitámasztásokat „V” alakban kell elhelyeznünk. Az áthidalás 

hosszúságától függően szükség lehet egy deszkával oldalról is megtámasztani az elemeket. Az 

kitámasztás alsó részénél alkalmazzunk teherelosztó pallót. 
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Az áthidaló elem vasalása és betonozása 
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Az ISOTEQ áthidaló elemekben vízszintesen elhelyezett szálvasakból és kengyelekből összeállított 

vasalatot kell kialakítani, úgy, hogy az a falnyílás szélénél elhelyezett függőleges pillér vasalatba 

beleérjen. Az áthidalók hosszúságától függően a vízszintes betonvasak vastagsága és a kengyelezés 

sűrűsége is változhat. A 10 x 10 cm kengyelek túlnyomó részt ᴓ 6 –os vasból készülnek. A vasalást 

mindig a statikai kiviteli tervek szerint kell kialakítani. Amennyiben az általános vasalástól eltérően 

magasabb kengyelek lettek betervezve, akkor az áthidalóra kerülő falelemek műanyag átkötői 

problémát fognak 

okozni, útban lesznek. 

Törekedjünk a 10 x 10 

cm-es kengyelezésre.  

Az áthidalókat ugyan 

olyan minőségű 

betonnal kell kiönteni, 

mint amilyet a 

falazatnál használunk 

(statikai tervek 

alapján). A 

mennyiben az 

áthidalókra még 1 sor 

falazat kerül, akkor javasolt a födémmel együtt betonozni. Ha az áthidaló 

felett még több sor fal helyezkedik el, akkor célszerű A betont 

csömöszöléssel kell légzárvány mentesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ISOTEQ ÉS FA GERENDÁS FÖDÉM 

KIALAKÍTÁSA 

ISOTEQ redszerű koszorú kialakítása 

A falazatok az építész tervek szerint elérték a megfelelő magasságot. A 

koszorúelem leggyakrabban a 12. sor falazatra kerül. A koszorúelemek 

magassági szintje abban az esetben eltérhet az általános magasságtól, ha 

födém alá álmennyezetet kell majd kialakítani.  

Az ISOTEQ koszorú elemeket az ISOTEQ falelemekből összeállított külső 

falazat felső részére kell rápattintani, úgy hogy a födémmezőt is szegélyezze. 

A koszorúelemek felrakása után el kell helyeznünk a falazatot összefogó koszorú vasalatot. A vasalást 

könnyen kialakíthatjuk, mivel a koszorú elem műanyag átkötői kisebbek, mint az ISOTEQ 

falelemekben. A koszorúelemmel továbbá födémek oldalsó zsaluzása is megoldható. Alsó és felső 
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részén raszterben nút-féderes felület található, így az emeleti fal vagy a térdfal egyszerűen indítható a 

födém betonozása után is.  

 

A koszorúelemek vágási lehetőségei 

A koszorúelemek vágási szükségességét mindig a falazat határozza meg. Az épület sarkainál a 

koszorúelemeket össze kell vágnunk. Az egymásra merőleges koszorúelemeket úgy kell kivágnunk, 

hogy a belső (kisebb, 5 cm-es) neopor részből visszavágunk annyit, hogy a külső -vastagabb- neopor 

rétegeket egymáshoz tudjuk illeszteni. A műanyag átkötő elemek ennél az elemnél csak a két polisztirol 

részt merevítik egymáshoz. Az elemeket merőlegesen, - tehát a hosszúságukat- akár 5 centiméterenként 

is pontosan méretre tudjuk vágni. Az elemeket minden esetben polisztirolvágóval vágjuk, fűrésszel 

roncsoljuk az elemet és nagy eséllyel ferde lesz a vágósík.   

1. számú kialakítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú kialakítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszorúelem beépítése és vasalása  
 

A koszorú elemek felrakását az egyik sarokból célszerű elkezdeni. Koszorú elemeket a külső tartófala 

kerületén biztosan el kell helyeznünk úgy, hogy a vastagabb neopor réteg kerüljön kívülre. A több 

szintes épületeknél a lépcsőnél kialakított födémáttörés, miatt a belső tartófalakra is szükséges lehet 

koszorúelemet elhelyeznünk. Az ISOTEQ NORMÁL belső tartófalakra ISOTEQ NORMÁL 

koszorúelemet kell elhelyezni. 
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Az átlagosan 12 sor magas falazat tetején elhelyezett koszorú elemben klasszikus koszorúvasalást kell 

szerelni. Az épület sarkain sarokvasakkal kötik össze az alsó és felső szálvasakat. Az alsó és felső 

övben is 50-50 cm hosszú sarokvasakat kell elhelyezni. Amennyiben nem épül további felmenő falazat, 

akkor a betonozás előtt a talpszelemen tőcsavarjait is el kell helyeznünk. Az ISOTEQ koszorúelemekbe 

leggyakrabban 10/10 cm-es kengyelekkel és szálvasakkal alakítunk ki vasalást. A kengyel méretét 

magassági irányba növelhetjük, de ezt a megoldást nagyon ritkán alkalmazzuk.  

A koszorú vasalatot az ISOTEQ PROFESSIONAL födémelemek elhelyezése után rakjuk a végleges 

helyére, ezt követően alakítsuk ki a födémvasalást. A két szerkezeti egységet egyszerre betonozzuk ki 

a statikai kiviteli tervek szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOTEQ PROFESSIONAL födém kialakítása 

1. A megfelelő alsó megtámasztáshoz teljes felületű zsaluzat építésére van szükség.  

A zsaluhéjat teljesen vízszintben kell kialakítani. 
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A zsaluzat magasságát attól függően kell beállítani, hogy a koszorúelemre az alábbiak szerint, milyen 

felfekvése lesz a födémelemnek.  

 

A.) B.) 

 

 

 

 

 

 

 

Az A.) pont szerinti kialakítás szerint az elem fel van ültetve a koszorúelem alsó részére. 

A B.) pont szerinti kialakításnál a jelölt részt le kell vágnunk az elemből, hogy az tökéletesen 

ütközzön a koszurú elemhez. Ezzel a megoldással csökkenteni tudjuk a belmagasságot és növelni a 

felbeton vastagságát. 

A Professional födémelemek lerakását célszerű a födémmező sarkában elkezdeni a teherhordás 

irányának megfelelően. Mindig a rövidebb fesztáv felé födémezzük, tehát minél rövidebb 

(gazdaságosabb) gerendákat alakítsunk ki. 
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A födémelemeket a kialakított 

nut-federes kapcsolat 

segítségével kell egymáshoz 

csatlakoztatni és összenyomni. 

Az elemek összenyomva 

szorosan illeszkednek, 

kapaszkodnak egymáshoz 

ezért akár több elemet előre is 

összeállíthatunk, és 

megemelve csoportosan 

helyezhetjük el a zsaluzaton. 

 

 

 

A födémmező az esetek 

nagyobb részében eltér az elem modulméretétől ezért bizonyos, hogy pl.: egy téglalap alakú mezőnek 

a 2 oldalán az elemeket vágni szükséges. Ez viszont nem okoz problémát egy polisztirolvágó 

alkalmazásával. A födémelemeket szabadon vághatjuk, de fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a 

vágott elem és a függőleges tartószerkezet között ne maradjon rés, ahova a beton majd be tud folyni. 

Célszerű először az utolsó elemet összenyomni az utolsó előttivel, majd bejelölni a vágást. 

Amennyiben több nagyjából azonos méretű elemet kell kialakítani, ne vágjuk le előre a kellő 

mennyiséget, hanem egyesével pontosan jelöljünk fel minden elemet. 

A födém vasalása 

A födém vasalása előtt célszerű még egyszer ellenőrizni a födém elemek illeszkedését a függőleges 

tartószerkezethez. Ez esetleges hézagok tömítésére most van lehetőség, mert a vasalás elhelyezése után 

már nem lehet hozzáférni a problémás részhez. 

Először a gerenda vasalását kell kialakítanunk és elhelyeznünk, ehhez szükségünk van a „V” formájú 

kengyelekre és a statikai tervből kiolvasható szálvasakra. A gerenda húzott (alsó) részén elhelyezett 

szálvasat szigorúan tilos toldani. A kengyeleket általában 25-30 cm-re kell elhelyezni egymástól, 

mérvadó a statikai kiviteli terv. A gerendavasalatnak 10-15 cm-re bele kell érnie a koszorú vasalásába.  
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Ezek után a koszorú és a födémgerenda kapcsolatának megerősítésére bekötővasakat kell 

elhelyeznünk. Az „L” formára hajlított alsó bekötővasat a gerendavasalat elhelyezésekor, a felső 

bekötővasak pedig a födémvasalás utolsó lépésénél helyezzük el. A falazat felfelé álló pillérvasalása 

beleér a koszorú vasalatába. 

 

 
 

 

Következik a ponthegesztett acélháló elhelyezésre a födémmező teljes felületére, toldása min. 40 cm –

es átfedésekkel történhet. A hálót a polisztiroltól műanyag távtartóval kell eltartani. A 

gerendakengyeleket össze kell kötni a hálóval. 
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A háló elhelyezése után a födémmező kerületén a kapcsolat merősítéséért felső bekötővasakat kell 

alkalmaznunk. A felső bekötővasakat a födémmező teljes kerületén a statikai terv alapján kell kiosztani 

és elhelyezni és hozzá kell kötni az acélhálóhoz. 

 

 

 

 

 

Utolsó lépésként, amennyiben a későbbi terhelés indokolja, vastagabb födémszerkezetet készíthetünk 

úgy, hogy a koszorú külső szélén, kerületén IsoteQ magasító elemeket (+5 cm) helyezünk el.  
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A kész vasalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A koszorú és födém vasalása 
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A födém betonozása 
 

A födém betonozását egyszerre végzik a koszorú betonozásával. Leggyakrabban C20 –as betont kell 

alkalmazni. A betonozáshoz célszerű egy akár a helyszínen betonacélból hajlított kampót használni, 

erre azért van szükség, hogy betonozás közben a gerendavasalatot és a hálót meg lehessen emelni, a 

megfelelő betontakarás biztosítása érdekében. A műanyag távtartók esetlegesen benyomódhatnak a 

polisztirolba, erre is jó megoldás ha betonozás közben megemeljük a vasat,addig ameddig a beton 

megtámasztja. A betont csömöszölve kell légzárvány mentesíteni simítással kell a végső záró felületet 

képezni.  

 

A betonozás és a kampó használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A betonozás simítása 
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Fafödém kialakítása 

A különböző Építtetői igények szerint fa gerendás födém is kialakítható, mint zárófödém. Ebben az 

estben az utolsó leggyakrabban a 12. sor falelemekben kell kialakítanunk a koszorú vasalást. 

Betonozáskor ügyeljünk arra, hogy talpszelemen tőcsavarjait is helyezzük el. A csavaroknak min. 17-

18 centimétert kell kiállniuk beton szintjétől. Ezeket a csavarokat a betonmag közepére kell állítani. A 

talpszelemeneket fúrjuk ki a tőcsavaroknál, majd rakjuk a helyére és rögzítsük egy nagyobb alátét 

alkalmazásával.  

A talpszelemenekre a födém fesztávtól függően kell a gerenda keresztmetszetet megválasztani, 

jellemzően 10x15 cm –es méretűek. Ezeket a gerendákat 75 cm es tengelytávra ajánlott kiosztani. Ahol 

a tetőszerkezet székállása letámaszkodik oda indokolt lehet 15x20 cm gerenda is. A gerendákat a 

talpszelemennél 3-5 cm ményen csapoljuk be, majd a helyén egy megfelelő hosszúságú csavarral 

rögzítsük. A gerendakiosztást célszerű egy födémáttöréstől indítani (pl.: kémény, padlásfeljáró, stb.). 

A kiosztásnál ügyeljünk arra, hogy az élszarufa benyúlásával is számolnunk kell. 

 

A szerkezethez kapcsolódó monolit vasbeton gerendák 

A építész és statikai kiviteli terven jelölt monolit gerendákat a födémben rejtve vagy, mint alul borda 

a födém alatt kell kialakítanunk. Ezek a gerendák általában előtetőknél, tornácoknál, emeleti falak alatt 

vagy nagyobb áthidalásoknál jellemzőek. A gerendák kialakításánál törekedjünk arra, hogy szerkezet 

magassága és szélessége illeszkedjen a 25 cm-es ISOTEQ modulmérethez. Az épületen kívül 

gerendáknál számoljunk azzal, hogy a vasbeton gerendát hőszigetelni is szükséges, melyre javasoljuk 

az ISOTEQ UNIVERZÁL elemeket. Például gyakori probléma a terveken, hogy egy az épületen kívüli 

sarokpillér gerendái az ellenkező oldalon az ISOTEQ falazat külső neopor rétegére terhelnek. Ezt 

könnyen el tudjuk kerülni, ha a pillért mind a kettő irányba a fal külső hőszigetelő réteg vastagságával 

beljebb húzzuk. A gerendákat a födémmel együtt betonozzuk és amennyiben szükséges a talpszelem 

tőcsavarjait is helyezzük el. 
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9. TETŐ ÉPÍTÉSE 

Magastető kialakítása 

Elkészült a födém. Következő lépésben –a korábban leírt ISOTEQ falazat építése szerint - a térdfalak, 

az orom és tűzfalak kialakítása következik.  

Térdfal kialakítása esetén is nagyon hasonlóan kell eljárnunk. Itt a falelemekben a pillérvasalást be kell 

sűríteni, egymástól maximum 1,50 méterre javasolt kialakítani. A legfelső/utolsó sor falazatban 

koszorú vasalást kell képezni a statikai kiviteli tervek szerint. 

Az oromfalakat, tűzfalakat a talp és 

taréjszelemenek kialakítása után tudjuk 

pontosan ferdére vágni. Az alsó és felső 

szelemenek meghatározzák a tető 

végleges hajlásszögét.  Célszerű először 

az oromfalazatot lépcsőzetesen felrakni, 

úgy hogy lekövesse a tető hajlásszögét. A 

felrakott elemek mellé helyezzünk egy 

szarufát (amibe már be van vágva a 

szelemenek helye) és jelöljük át a szarufa 

felső síkját.  

 

 

 

 

 

 

Majd vegyünk le egy elemet, a polisztirol 

vágóval vágjuk el ferdén és helyezzük 

vissza. A vágásoknál ebben az esetben 

fokozottan figyeljünk oda, mert a műanyag 

átkötőket is át kell vágni. Az elemeket 

egyesével vágjuk egyszerre 1 elemet 

vegyünk le a ferde falazból. 

A kialakult ferde falazat felső részében 

koszorút vasalatot kell kialakítanunk, 

ügyelve arra, hogy a 2,5 minimális 

betontakarás meglegyen.   
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A leggyakrabban magastetős kialakítás javasolt alkalmazni. A tetőformát tekintve, a sátortető, a 

nyeregtető és a kontyolt nyeregtető (oromfal nélküli) a  

legelterjedtebb. Javasolt az épület környezetben található tetőformákhoz hasonló formavilágot 

alkalmazni. A Magyarországon 

nem tradicionálisak alacsony 

tetőhajlásszögű mediterrán 

tetők ezért javasolt elkerülni az 

ilyen kialakítást. Ezeknél a 

tetőszerkezeteknél további 

probléma, hogy a földszinti tető 

az emeleti falhoz csatlakozik.  

Fedélszék terv az esetek nagy 

részében nem készül ezért a 

kivitelező ács szakember állítja 

össze a szerkezetet. 

A beépítésre szánt fa anyagokat 

TETOL FB tűz-, gomba és 

rovarvédő szerrel előzetesen kell kezelni. A talpszelement a födémből kiálló tőcsavarokra rögzítsük (fa 

gerendás födémnél ez a lépés már megtörtént). A 15 cm széles betonmagra pontosan illesszük rá a 15 

cm széles talpszelement. A szelement a sarkoknál és toldásoknál átlapolással alakítsuk ki. Az építész 

tervekről olvassuk le a tetőhajlásszögét és állítsuk össze az első egymással szemben lévő szarufapárt. 

Az eresz kialakítást is vegyük figyelembe. Például egy látszó csüngő eresz kialakításához a 

szarufavégeket a beépítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szarufákat a szelemeneknél be kell vágnunk/csapolnunk, ezzel meghatározzuk az eresz falsíktól való 

kinyúlását. Fontos megjegyezni, hogy az oldalhatáron álló beépítésnél a szomszéd telkére az 

ereszcsatorna külső szélével számolva az eresz maximum 50 cm-t nyúlhat át. A csatorna által 

összegyűjtött csapadékvizet a saját telkünkre kell visszavezetni. Ha a szarufákat toldani kell, akkor az 
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kizárólag szelemenen történhet (derékszelemen). A felállított szarufapárral meg tudjuk határozni a 

derékszelemen pozícióját és az állószék magasságát is ki tudjuk számolni. Vetítsük le a födémre, hogy 

hol fog futni a derékszelemen. Kezdjük meg a derékszelement támasztó székállások kialakítását. A 

függőleges letámasztást a födémen mindig teherelosztó pallóval alakítsuk, ki úgy, hogy az merőlegesen 

álljon a gerendákra és minimum 3 gerendára ossza szét a terhelést. A székoszlopot a szelemenhez 

könyökfák beépítésével merevítsük. Ha felkerült a derékszelemen kezdjük el kiosztani a szarufákat. 

Vegyük figyelembe a tetőáttöréseket: kémény, tetőablak és innen indítsuk a kiosztást, ezzel 

elkerülhetjük a felesleges szarufák beépítését. A szarufákat fogópárokkal kapcsoljuk össze. 

Amennyiben szükséges a szarufák belső síkján szegezzük fel a viharlécet. 

Az összeállított szaruzatra alulról kezdjük el felrakni a páraáteresztő tetőfóliát. A toldásoknál 

ügyeljünk a gyártó előírása szerinti átfedésre. Az eresznél cseppentőlemezzel zárjuk le a tetőfóliát. 

A cserépléceket mindig a cserép gyártója által ajánlott léctávolságra rakjuk. 2-3 db cseréppel 

felrakásával ellenőrizzük le. 

A stafni fákat (5x5 cm) a szarufához rögzítsük, majd következhet a cseréplécek kialakítása. A stafni 

fákat és a cseréplécezést kiváltására és a tetőszerkezet professzionális hőszigetelésére ISOTEQ 

tetőelemet is felrakhatunk a szaruzatra.  

Az oromfalon túlnyúló cserepezésnél alakítsuk ki az oromdeszkát és a bádogozást. Tűzfalat általában 

zártsorú beépítés esetén kell kialakítani. A cserepezés előtt a tűzfalat bádogozzuk le és a cserepezés alá 

beforduló bádogot is helyezzük el. A kémény és tetőkiállások kerületét is bádoglemezzel burkoljuk 

körbe. Ne feledkezzünk meg a tetővápák megfelelő kialakításáról sem. 

Következik a cserepek felrakása, melyet mindig a viharoldalon kezdjünk el. A szarufák közötti 

mezőben a kiszellőző levegőnek speciális szellőzőcserepeket kell elhelyezni a tetőgerinc közelében. A 

tetőgerincet kúpcserepekkel zárjuk le. Az eresznél található szellőzőrést perforált rovarhálóval zárjuk 

le.  

Lapostető kialakítása 

A födém kialakítása után az attika falak kialakítása következik. A tető nagyságától függően 2-3 sor 

falmagasság építését kell elvégeznünk. A falazatot javasoljuk ISOTEQ elemekből kialakítani és egy 

térdfalhoz hasonlóan 

építsük meg. Amennyiben 

zsalukőből építjük az attika 

falat, akkor a külső 

függőleges oldalán 

ISOTEQ UNIVEZÁL 

elemeket ragasszunk fel, 

ebben az esetben 

bitumenlemez 

vízszigetelést IS 

alkalmazzunk.  

Kövessük az építész terven 

jelölt rétegrendet. A 

legegyszerűbb egyenes 

rétegrendű lapostető 

kialakítás a következő: 
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 A födémmezőre először egy technológiai szigetelést helyezzünk el (párafékező réteg), majd 

hőszigetelésből alakítsunk ki a megfelelő lejtést. Alkalmazzunk 1 réteg műanyag lemez vízszigetelést. 

A szigetelést hevítés nélkül tudjuk toldani. A vízszigetelést egészen az ISOTEQ attika fal 

betonmagjának külső széléig kell vezetnünk és az alsó rétek bádogozással össze kell ragasztanunk. A 

vízszigetelésre 1 rtg. geotextíliát fektessünk le. Majd következik kavics leterhelő réteg. 

Az Építetői igények szerint lehetőség van járható terasztető vagy zöldtető kialakítására is. 

 

10. NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSE 

A szerkezetépítés utolsó állomása nyílászárók beépítése. A nyílászárókat gyártó cég munkatársai 

kimennek az építés helyszínére és felmérik a pontos falnyílásokat. A felmérés után fontos az építész 

terveket újra megvizsgálni. A redőnytoknak kialakított a nyílászáró felső részén elhelyezett toktoldót 

jelöli az építész terv illetve ez az utolsó alkalma az építtetőnek, hogy a nyitásirányokon módosítson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legyártott nyílászárókat szinte minden esetben a szerkezet gyártója építi be. Csavarokkal oldalanként 

min. 2-3 helyen rögzíti és PUR habbal tölti ki nyílászáró és falazat közötti rést. Ellenőrizzük a 

függőleges és vízszintes síkokat. 

HASZNOS TUDNIVALÓK: 

 

Az ISOTEQ falazat kivitelezéséhez minden esetben szükséges statikai kiviteli terv! 

 

Az ISOTEQ falazat rendszer építése előtt lehetőség van egy szakmai konzultációra, betanításra 

akár az építés helyszínén is! 

 

Cégünktől lehetséges a rendszerhez tartozó faltámaszok bérlése. 
      

Készült, Pécs 2020 május 


