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A Magyar Építőkémia Szövetséget hazai építőanyag-gyártó és forgalmazó cégek alapították 2003-ban.
Bár működése az alapítás óta jogilag folyamatos volt, az első években nem fejtett ki még az Alap szabályban rögzített célkitűzéseknek megfelelő aktivitást.
Tekintettel arra, hogy a piaci verseny elsősorban a gyenge, nem megfelelő minőségű anyagok piacra
kerülésével élesedik folyamatosan - a MÉVSZ elnöksége úgy döntött, hogy az Egyesület tevékenységét
reaktiválja és új tagok meghívásával, illetve bevonásával az Alapszabályban rögzített célok elérésének
érdekében a korábbinál jóval hatékonyabb tevékenységet kíván végezni.
A szövetség 2009 óta új tagokkal kibővülve, immáron Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség (MÉVSZ)
néven folytatja tevékenységét. Az Alapszabályban rögzített célok napjainkban még sokkal aktuálisabbak
és égetőbbek, mint régebben. A piacon egyre több nem megfelelő minőségű termék jelent meg. A nem
megfelelő minőség sajnos sokszor a vásárló megtévesztésével jut piaci részesedéshez.
A MÉVSZ elnöksége ezért úgy döntött, hogy a tagok által forgalmazott főbb termékcsoportok területén
munkacsoportokat hoz létre. Ezek a munkacsoportok valamennyi tag egyetértésével olyan egységes műszaki ajánlásokat és minőségi irányelveket fogalmaznak meg, melyhez a MÉVSZ tagjai minden esetben
tartják magukat. Az így megfogalmazott egységes álláspontunkat tolmácsolni kívánjuk a szabvány- és
törvényalkotás, a minőségellenőrző intézetek valamint az oktatás felé is.
Ennek a munkának egyik újabb gyümölcsét tartja kezében most az olvasó.

ELŐSZÓ
Jelen irányelv segédletet a MÉVSZ (Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség) Hidegburkolati munkacsoportja a Kerámiaburkolatok kialakításának szakszerű tervezésének és kivitelezhetőségének segítése
érdekében állította össze.
A munkacsoport célja egyetértésben egy olyan hidegburkolásra vonatkozó irányelv, valamint szakmai segédletek elkészítése, mely a különböző felhasználási területekhez rendelt műszaki követelményeket ös�szefoglalja, melyeket a tagok maguk számára kötelezővé tesznek és egységesen kommunikálják a piacon.
A szakmai segédlet a Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelv című kiadványának kiegészítése. Az abban foglaltak ismereteit feltételezi, annak kiegészítése.
Ezen segédlet, egyéb publikációkban megjelent, dátummal ellátott, illetve dátum nélküli utalásokat tartalmaz. Ezek a szabványhivatkozások, a szöveg megfelelő szakaszaiban idézetként szerepelnek, majd
felsorolásra kerülnek. Amennyiben az említett publikációkban szereplő dátummal ellátott hivatkozások a
későbbiekben módosításra vagy átdolgozásra kerülnek, csak abban az esetben lesznek érvényesek, ha
jelen műszaki irányelvbe is bekerülnek módosítás vagy frissítés címén. A dátum nélküli utalásokra a hivatkozásban szereplő publikáció megjelenésének utolsó időpontja érvényes (beleértve a frissítéseket is).

TOVÁBBKÉPZÉSEK
A MÉVSZ minden tagja évek óta képzéseket kínál az általuk ajánlott kerámiaburkolatok kialakításának
kapcsolatban. Ezen irányelv segédletben foglaltakat valamennyi MÉVSZ tag és pártoló tag magára nézve
kötelező érvényűnek tartja.
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1. RAGASZTOTT KERÁMIABURKOLATOK ALAPFELÜLETI HIBÁI
ÉS JAVÍTÁSUK
A ragasztott kerámiaburkolatok alapfelülettel szemben támasztott követelményeivel a Kerámiaburkolatok
kialakításának műszaki irányelve 7.2.2 fejezete foglalkozik. Minden, ami ezen követelményeket nem elégíti ki hibának minősül, melyet a burkolás megkezdése előtt javítani szükséges, amennyiben lehetséges;
ellenkező esetben az alapfelületet burkolásra alkalmatlannak kell nyilvánítani.
1.1 Alapfelületek kötelező ellenőrzése
Annak megállapítására, hogy a tervben szereplő alapfelületek valóban megfelelnek-e a burkolás időpontjában az előírásoknak néhány egyszerű helyszíni vizsgálatot kell elvégezni.
A burkolatot fogadó alapfelület készítési idejét az építési napló (e-napló) tartalmazza, innen pontosan lehet követni az időpontot és a hőmérsékleti viszonyokat is. Abban az esetben, ha nincs építési napló (e-napló), akkor a kivitelezés megkezdésének időpontját javasolt kitölteni a mellékletben
található jegyzőkönyvben: Burkolói ellenőrzési lista munkaterület átadás-átvételhez.
I. Várakozási idő
Előírások a várakozási időre: (ezalatt az idő alatt a kötés, megszilárdulás és zsugorodás is lejátszódik)
• betonok 6 hónap
(speciális esetben 3 fagymentes hónap, és mindenféleképpen alakváltozásra képes ragasztó S1
/ S2 alkalmazása szükséges)
• cementesztrich: min. 28 nap
(7-10 nap/cm rétegvastagság) a környezeti viszonyoktól függően (hőmérséklet, páratartalom)
• gyorsesztrich/gyorsan száradó esztrich 1-3 nap a környezeti viszonyoktól függően
(hőmérséklet, páratartalom) lásd gyártói utasítás
• kalcium-szulfát-esztrich: lásd gyártói utasítás
A burkolhatóság egyik fontos alapfeltétele a maradék nedvességtartalom előírt határértéke. Az esztrichek
maradék nedvességtartalmának helyszíni ellenőrzése CM készülékkel történik.
Padlófűtést magukban foglaló esztricheket a burkolás előtt programozottan fel kell fűteni.
• padlókiegyenlítők: általában 1 nap/mm rétegvastagság
• vakolatok: legyenek légszárazak (általában 14 nap/cm rétegvastagság)
Falfűtést magukban foglaló vakolatokat a burkolás előtt programozottan fel kell fűteni.
• kenhető szigetelések: mindig legalább két rétegben készülnek, burkolás, általában az utolsó réteg felhordását követő 24 óra elteltével, lásd gyártói utasítás
II. Nedvesítési próba (a felületre spriccflaskából vizet permetezünk)
Annak eldöntésére szolgál, hogy az adott vakolat (gipszes, cementes) esztrich vagy beton milyen nedvességfelvételi tulajdonságokkal rendelkezik. A felületek inhomogén vízfelvétele kötőanyag feldúsulásokra,
zsaluolaj vagy más leválasztó anyag jelenlétére utal, melyeket a burkolás megkezdése előtt el kell távolítani.
III. Törlési próba (tenyérrel, kendővel vagy szivaccsal áttöröljük a felület egy részét)
A porló, laza részek, ill. a visszamaradt szennyeződések meghatározására, gyenge, kis szilárdságú felületek behatárolására alkalmas.
IV. Karcpróba (acél karctűvel, határozott mozdulatokkal végezzük)
Jó információt szolgáltat a felületi szilárdságra, a felület homogenitására. Egymástól 2 cm-re a karctűvel
határozott mozdulattal csíkot húzunk, majd erre 40 vagy 60 fokos szögben ugyancsak 2 cm-es távolságokat tartva megismételjük a műveletet. Megfelelő gyakorlattal a négyszögekben keletkező kitöredezések
alakjából következtetni lehet az adott gipszes vakolat, esztrich, vagy beton szilárdságára.
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V. Kopogtatási próba (közepes méretű (1 kg) kalapáccsal, laza ütésekkel végezzük)
A vakolatok, esztrichek megfelelő tapadását, üregek, leválások, rejtett repedések helyét lehet ilyen módon
meghatározni.
Abban az esetben, ha a vizsgálatok során rendellenességet tapasztalunk, írásban kell a felelős műszaki
ellenőrnél jelenteni. A műszaki ellenőr jogosult a szükséges intézkedések elrendelésére.
VI. Szemrevételezéssel történő vizsgálat
Megállapítható az élek sarkok kialakítása, a helyi elszíneződések inhomogenitásra utalnak, idegen anyagok a felületen tapadási problémákhoz vezetnek. Ellenőrizhető a felületek érdessége, tisztasága, a dilatációs fugák elhelyezkedése, és általában hogy az alapvető feltételek megvannak-e a burkoláshoz: nyílászárók, szükség esetén fűtés, világítás, vízellátás, elektromos hálózat.
1.2 Rétegvastagsági és lejtési problémák
• hiba: beltéri falburkolatoknál a vakolatvastagság < 10 mm, többrétegű alapvakolat
javítás: rétegcsere, megfelelő vastagságú egyrétegű alapvakolatra
• hiba: beltéri padlóburkolatoknál a fogadó felület rétegvastagsága túl kicsi
lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.2.2.2 fejezete és 7.6.1 fejezete
javítás: rétegcsere a terhelésnek megfelelő vastagságú esztrichre,
• hiba: kültéri falburkolatoknál a vakolatvastagság < 20 mm, többrétegű alapvakolat
javítás: rétegcsere, megfelelő vastagságú egyrétegű alapvakolatra
• hiba: kültéri úsztatott/csúsztatott esztrichnél a rétegvastagság < 45 mm ill. kötött (kontakt)
esztrichnél a rétegvastagság < 30 mm (gyártói ajánlás szerint)
javítás: rétegcsere a terhelésnek megfelelő vastagságú esztrichre, de min. 35 mm,
min. 2%-os lejtés mellett
• hiba: kültéri úsztatott / csúsztatott ill. kötött (kontakt) esztrichnél a lejtés < 2%
javítás: a követelményt kielégítő lejtésadó réteg képzése speciális habarccsal (gyártói ajánlás
szerint)
1.3 Szilárdsági problémák
Amennyiben az adott alapfelületre vonatkozó szilárdsági követelmények (nyomószilárdság, tapadószilárdság stb.) nem teljesülnek (utólagos vizsgálatok alapján), úgy az alapfelületi réteget a burkolás megkezdése
előtt cserélni, vagy szilárdítani szükséges. Az utóbbi megoldást csak felületi szilárdsági (keménységi)
hiányosság (krétásodás, kivérzés) esetén lehet alkalmazni szilárdító és erősítő alapozók alkalmazásával.
Az alapfelületek szilárdsági értékei: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.2.2.2 fejezete.
1.4 Maradék nedvességtartalom
Hiba:
Nedves a felület, vagy a maradék nedvességtartalom az anyagra előírt küszöbérték felett van.
A burkolandó felületnek mindig száraznak kell lennie. Az alsóbb rétegekben maradó nedvességtartalom
mértékét karbidos nedvességmérővel (CM vizsgálat) kell ellenőrizni.
Megoldás:
Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom meghaladja a követelményeknél szereplő határértékeket, akkor lehetőség szerint ki kell várni azt a száradási időt, mely biztosítja a küszöbérték alatti
szárazsági fokozatot.
Amennyiben a fenti értékek betartása nehézségekbe ütközik, a közvetlen burkolás helyett egyéb alternatív megoldást kell keresni, és páranyomás elvezetéséről kell gondoskodni. Az ilyen speciális módszerek
esetén szigorúan a gyártó előírásait kell követni.
Maradék nedvességtartalom: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.3.7 fejezete.
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1.5 Méretstabilitás
Hiba:
A burkolandó alapfelület (padló/fal) síkbeli eltérése nagyobb, mint a Kerámiaburkolatok kialakításának
műszaki irányelve 7.3.5 fejezetében szereplő értékeknél.
Javítás:
Kiegyenlítő réteget kell alkalmazni.
Méretstabilitás (méretpontosság): lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.3.5 fejezete.
1.6 Az alapfelület szívóképessége
Ha nem egyenletes (túl nagy, vagy túl kicsi) az alapfelület szívóképessége, akkor megfelelő tapadásjavító,
ill. alapozó alkalmazása szükséges.
1.7 Vízszigetelés
Hiba:
Az alapfelületek anyaga, vagy a rajtuk lévő vízszigetelő réteg nem felel meg a szerkezetet érő vízterhelési
osztálynak.
Javítás:
A vízterhelési osztálynak megfelelő vízszigetelő réteg kialakítása a teljes alapfelületen, illetve szükségessé válhat az alapfelület cseréje is.
Vízszigetelés: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.3.9 fejezete.
1.8 Szennyeződések a burkolandó felületen
Hiba:
Az alapfelület szennyezett (cementtej, zsaluelválasztó folyadék, ragasztó, ill. bitumen maradványok, festék stb.).
Javítás:
A szennyeződéseket maradéktalanul el kell távolítani ( átcsiszolás, oldószeres tisztítás), majd lemosással
portalanítani ill. semlegesíteni kell.
Szennyeződések a burkolandó felületen: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.3.10
fejezete.
• szennyezett alapfelület: pl. simított- glettelt-festett réteg (enyves-olajos-tapétás)
javítás: az alapfelületről eltávolítandó
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2. HOMLOKZATI FELÜLETEK KERÁMIÁVAL TÖRTÉNŐ BURKOLÁSA
2.1 Bevezetés
A tervezés kezdetén a gazdasági és esztétikai meggondolások mellett meg kell vizsgálni az épület elhelyezkedését, a klimatikus feltételeket, valamint a falat érő külső és belső igénybevételeket.
A homlokzatot a napsugárzásból és a hőmérséklet periodikus változásaiból adódó hőhatások, az esőből,
csapóesőből, záporesőből, jégesőből adódó csapadékhatások, a szél nyomó- és szívóhatása, a kívülről
befelé ható vagy a belülről kifelé ható páradiffúzió (vízmozgás) hatása, valamint mechanikai sérülések és
szennyeződések érik. Ezeken kívül figyelembe kell még venni a környezet szennyeződésből adódó kémiai
hatásokat is. Külső határoló-felületek kialakításakor egyre gyakoribb elvárás, hogy elemekből épített hidegburkolat legyen a befejező réteg. Sokrétűek lehetnek a külső szerkezeteink kialakítási módjai vagy az alkalmazott anyagok, eltérőek lehetnek a rá kerülő hidegburkolattal kapcsolatos elvárásaink és ebből adódóan a
műszaki megoldások. A Homlokzati felületek kerámiával történő burkolás fejezete nem vonatkozik a THR
(teljes homlokzati hőszigetelő rendszerek) burkolására.
2.2 A homlokzatburkolatokkal szemben támasztott fontosabb követelmények:
Szerkezeti követelmények:
• szilárdság (alaktartó)
• tartósság (fagyálló)
• tűzállóság
• hővédelem
• hangvédelem
• nedvességvédelem
• alakíthatóság (faraghatóság, véshetőség, vághatóság)
• síktartás
• kis térfogatsúly (felülettömeg)
Esztétikai követelmények:
• tetszetős homlokzati felület, szín, hézagrajz
• más bevonatokkal, szerkezetekkel való összeépíthetőség, kompatibilitás
Kiviteli-gazdaságossági követelmények:
• jól szerelhető, gépesíthető építés
• kevés helyszíni élőmunka igény
Igénybevételek – terhek
A szerkezetek és burkolatok méretezésére és kialakítását befolyásoló erőhatások:
• szélteher, azaz szélnyomás és szélszívás (széllel szállított homok koptató hatása)
• önsúly és az önsúly összetevőkből egymásra ható erők
• hasznos teher (az épület rendeltetésszerű használatából származó erők)
• hőhatásból és egyéb elmozdulásokból adódó erők (tágulás, összehúzódás, egyenlőtlen süllyedés stb.)
• a csapadék kémiai hatása (pl. savas eső)
• páralecsapódás (a szerkezet külső ill. belső felületén ill. a szerkezet anyagában)
• páradiffúzió
• hőhatás (a külső ill. belső hőmérsékletingadozás hatása)
• hanghatások (külső és belső ill. léghang és testhang)
• fényhatások (pl. ultraviola (UV) sugárzás)
• a légkör biológiai hatásai, (organizmusokkal szembeni ellenállóképesség)
• a talaj biológiai hatásai
• állati, növényi kártevők hatása
• tűzhatás (erőhatás is pl. acélszerkezet un. „kivetődésekor”)
• földrengés
• dinamikus hatások (épület körüli forgalom, ill. a környezetben folyó építési munkák lehetséges
hatása).
7
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A burkolatok hőtágulásának mértéke a legtöbb esetben eltér az alapfelület hőtágulásától.
Általános szabály: minél nagyobb az eltérés, minél nagyobbak a burkolólapok, annál nagyobb feszültség
(nyíró igénybevétel) keletkezik. A nagyobb igénybevételek, a keletkezett feszültségek felvételére nagyobb
teljesítőképességű (tapadóképességű, rugalmasságú) ragasztóanyag alkalmazására van szükség. Nagyobb teljesítményű ragasztóknál, nagyobb szilárdságú alapfelületekre van szükség. A ragasztás kiegészítésére adott esetben mechanikai rögzítés is indokolt. A ragasztóágy vastagságának növelése csökkenti
a mozgásokból adódó feszültségek mértékét.

Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelv segédlete I.

Leesés ellen védő mechanikai horgonyzás szükséges lehet:
• 3 m homlokzatmagasság feletti burkolatok kialakításánál,
• 90 cm-nél nagyobb oldalhosszúságú lapoknál,
• 30 kg/m²-nél nagyobb tömegű kerámiaburkolatnál.
Ragasztás: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.13.6 fejezete és a D Melléklet Kültéri fal táblázat.
2.4 Fugázás

A porózusabb, nagyobb vízfelvételű burkolóanyagok (tégla, beton, kerámia) jobban ragaszthatók, mint
a zárt, kompakt felületű/szerkezetű, kis vízfelvételű (pl. gres), vagy nem nedvszívó (üveg, fém) burkolatok. Ez utóbbi anyagok viszont jellemzően nagyobb szilárdságúak, szennyeződésre kevésbé érzékenyek,
könnyebben fugázhatók (lemosás). A nedvszívó burkolólapok felületén ezért gyakran valamiféle bevonatot
alakítanak ki a gyártás során (festék, máz), vagy az elkészült burkolatot impregnálják, hidrofóbizálják a
tartósság, fagyállóság, tisztíthatóság, vagy éppen az esztétika érdekében.

Fugázás: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.10.2 fejezete.
A fugahézagokat minden esetben ki kell tölteni.
Dilatációs fugák kitöltése min. 8 mm széles tartósan rugalmas hézagtömítővel lehetséges.
Dilatációs méretek meghatározása: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 7.13.6 fejezete.

2.3 Kerámia burkolólapok

A kerámiaburkolattal ellátott homlokzatok élettartama megfelelő konstrukció esetén jóval meghalad(hat)ja
az egyéb módon (vakolt, festett, meszelt, faburkolat, stb.) elkészített homlokzatok élettartamát.
Megfelelő környezeti körülmények mellett a technológiai idők kivárásával, szakszerű kivitelezéssel (különös tekintettel a fugázásra!), a frissen fugázott felületek megvédésével a kivirágzások, foltosodások
megjelenése megelőzhető.
Só kivirágzás előfordulhat a kerámiával burkolt homlokzatokon. A kivirágzásokat vízoldható sók felületi
kirakódásai okozzák. A „kivirágzást” a helyes építéstechnológia alkalmazásával és anyagkiválasztással,
valamint a szerkezetek megfelelő kialakításával lehet megelőzni.
Tisztítás és karbantartás: lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve 8.8 és 9. fejezete.

A kerámia burkolólapok agyag, homok, folyósító-szer felhasználásával készülnek, őrlési, keverési és formázási műveletek során nyerik el nyers, félkész alakjukat, majd az összetételnek megfelelő hőmérsékletre
(850-1250 °C) hevítve égetik ki a lapokat. A massza összetétele és az égetési hőmérséklet szabja meg a
burkolólapok alapvető tulajdonságait (szilárdság, vízfelvétel, fagyállóság), és ez határozza meg az alkalmazási területet is. A burkolólapok mázas (GL jelzéssel) és mázatlan (UGL jelzéssel) kivitelben készülhetnek. A beruházók és végső felhasználók a kerámia burkolatok esztétikai jellemzőit tartják fontosnak,
a tervezőknek, ill. kivitelezőknek figyelemmel kell lenni a felhasznált anyagok műszaki tulajdonságára is.

2.5 Karbantartás, élettartam

A kerámia burkolólapokra vonatkozó minőségi előírásokat az MSZ EN 14411 jelű szabvány tartalmazza.
Ebben a szabványban található a burkoló lapok megnevezésére, mérettűrésére, szilárdsági tulajdonságaira vonatkozó ismeretek.
Az MSZ EN 14411 szabvány szerint a kerámia burkoló lapokat a gyártási eljárás alapján 3 fő csoportba
soroljuk és az abc első három nagy betűjével jelöljük:
• A – extrudálással formázott
• B – száraz sajtolással formázott
• C – egyéb eljárással pl. öntéssel formázott
Burkolóanyagok mérete:
Az alkalmazható burkolólapok méretét (felület, oldalhossz), méretek maximumát számos tényező figyelembevételévek kell meghatározni.
• burkolat anyaga (fajta, fizikai, kémiai jellemzők)
• alapfelület anyag és tulajdonságai, (állékonyság, rögzítettség, tapadószilárdság, stb.)
• épület helye (éghajlat, égöv, jellemző és szélsőséges időjárás, nap beesési szögtartománya)
• beépítés módja (felület pozíciója, tájolás, árnyék-benapozás mértéke, rögzítés fajtája, stb.)
• hatályos szabályozás, engedélyek korlátozásai
• tapasztalati értékek, hosszútávú, megfelelő számú referencia (korábbi meghibásodások kiértékelése)
• épületfizikai jellemzők, hatások (pl. falszerkezet páradiffúziós elemzése)
• burkolat színe, vastagsága, hőtehetetlensége (alapfelülettel együtt is vizsgálva)
• esztétika, trend, divat, design (gyakran az ésszerű, műszakilag elfogadható határokon is túlmenően)
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3. MEDENCEBURKOLATOK KIALAKÍTÁSA
3.1 Bevezetés
A Medenceburkolatok kialakításának fejezete az MSZ 15233:2015 „A vasbeton fürdőmedencékre vonatkozó építési és átvételi műszaki követelményeket tartalmazó új korszerűsített nemzeti szabvány” figyelembevételével készült.
Amennyiben a vonatkozó szabvány módosul, úgy az abban leírtak az irányadóak, tehát a módosításokat
a továbbiakban figyelembe kell venni.
A tökéletes medence kialakításoknál a legmagasabb minőséget kell biztosítani. Az egymásra épülő elemeknek összehangoltnak kell lennie. A medencének magas ellenálló-képességgel és tartóssággal kell
rendelkeznie, azaz hosszú élettartamú és folyamatosan jól üzemeltethető legyen.
Ez a fejezet a hidegburkolattal ellátott monolit vasbeton medencékről szól, egyéb pl. rozsdamentes acélból, üvegszál erősítésű poliészterből, polipropilénből, fém vagy fa tartószerkezetre szerelt fóliából, vagy
ezek kombinációiból készült medencék nem alkalmasak hidegburkolat fogadására. A zsalukőből készült
betonvasakkal megerősített betonszerkezet nem megfelelő kerámiával burkolt medencetestnek.
Különösen gondos tervezésre, a különböző szakterületek, tervezők, kivitelezők együttdolgozására, és
az építményszerkezetek részleteinek teljes mértékű kidolgozására van szükség. Megemlíthetőek például a csatlakozó részek és áttörések (csövek, fúvókák, megvilágítás, bevilágítások, kameraállások, stb.),
korlátok kialakításai, épületfizikai, statikai kérdések, különösen beltérben, vagy födémszerkezeten fekvő
medencék esetében, stb. Ezek részleteivel a jelen irányelv segédlet minden részletre kiterjedően nem
foglalkozik.

3.2. Fogalom meghatározások és definíciók (MSZ 15233 szabvány szerint)
3.2.1. bukóél
Az üzemi vízszinttel azonos síkban kialakított perem, amelyen átbukva a medencevíz a vízbetáplálással
arányos mértékben folyamatosan a túlfolyóvályúba jut.
3.2.2. túlfolyóvályú
A fürdőmedence falában vagy a fal tetején kialakított vályú, a medencevíz elvezetésére.
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3.2.7. medenceburkolat
A medence oldalfalait és fenekét borító, tartósan rögzített réteg, amelynek anyaga az alapszerkezettől
eltér.
MEGJEGYZÉS: Nem tekinthető burkolatnak a festés és a betonmedence cementsimítása.
3.2.8. vízpróba
A fürdőmedencék vízzáróságát igazoló ellenőrzés.
3.3. Vasbeton medencetestek kialakítása
A burkolt medencék vasbeton szerkezete az egyik, ha nem a legfontosabb eleme. Egy medence esetében a vasbeton szerkezet az, ami állandó, amin csak kisebb javításokat lehet elvégezni, de nem lehet
kicserélni a felújítások során. Így a medencetest kialakítása, annak minősége és tulajdonságai alapjaiban
határozzák meg az elkészült medence tulajdonságait, várható élettartamát és minőségét.
Különösen gondos tervezésre és a szerkezetek részleteinek teljes mértékű kidolgozására van szükség
(pl.: csatlakozások, stb).
Az „MSZ 15233:2015 Fürdőmedencék építési és átvételi műszaki követelményei” szabvány több ponton is
szabályozza a medencetest kialakításával kapcsolatos kérdéseket.
Nagy jelentőségű feladat a medence statikai tervezése, alapozásának tervezése, de a szerkezet mértezése, a talajmechanikai viszonyok feltárása is, melyeket jelen Irányelv nem tárgyal.
A statikai tervezéssel mindenféleképpen csak megfelelő jogosultsággal rendelkező mérnök végezheti, aki a
medencetestet Eurocode 2 szerinti 1-es feszültségállapotra, azaz repedésmentes állapotra méretezi.
A medenceszerkezet önsúlya jelentős, ezenkívül pl. egy 2 m-es vízfeltöltés négyzetméterenként 2 tonna
tömegnek megfelelő víznyomást jelent a medence aljára, és ugyan a víz szintjéhez közeledve csökkenő
mértékben, de a medence oldalfalaira is. Ugyanígy nagy terhet jelenthet egy talajba merülő esetenként
leürített medencére a talajnak az oldalfalra gyakorolt nyomása is. Ezeket a terheket csak megfelelően
mértezett és kivitelezett szerkezet tudja károsodás nélkül elviselni.
A vasbeton medencetestek tervezett élettartama legalább 80 év.

3.2.3. fölözőkészülék, szkimmer
Süllyesztett víztükrű medencék különleges rendeltetésű túlfolyója, amely lebegő bukóéllel csak a legfelső
vízrétegből teszi lehetővé a medencéből a túlfolyást.

A medencetest építése során különböző betonadalékszerek alkalmazása megengedett, illetve bevett gyakorlat a megfelelő minőségű betonszerkezet kialakítása érdekében.
Bizonyos vízzárást fokozó adalékszerek ronthatják a felület burkolhatóságát, mivel azt víztaszítóvá, azaz
hidrofóbbá teszik.
A burkolásban érintett feleknek a burkolást megelőzően előre, a medencetest építése előtt ajánlott egyeztetni a szerkezetépítővel a felhasználandó betonadalékszerekről és a burkolatósági tapasztalatokról.

3.2.4. feszített víztükör
Az üzemi vízszintet a medencefalak azon legmagasabb részén kiképzett túlfolyóvályú bukóéle határozza
meg, ahol a víztükör kialakítható.

A medencetest felületén lehetnek még zsaluleválasztók, illetve beton utókezelőszerek. A zsaluleválasztószereket, illetve utókezelőszereket a felületről a burkolás megkezdése előtt el kell távolítani pl. mechanikai
eljárással, melyek leválasztószerként működhetnek.

3.2.5. süllyesztett víztükör
A medence falában kiképzett túlfolyóvályú(k) vagy fölözőkészülék(ek) bukóéle által meghatározott üzemi
vízszint, amely általában 0,2-0,4 méterrel alacsonyabb a medencefal legfelsőbb élénél.

A medencetest vizsgálatát a burkolhatóság szempontjából minden esetben a vízpróba után kell elvégezni.

3.2.6. kiegyenlítőtároló
Feszített vagy süllyesztett víztükrű fürdőmedencék üzemeltetéséhez használt medencevíz-tároló, amely
alkalmas arra, hogy a fürdőmedencéből kiszorított vizet - még a legnagyobb forgalom idején is - veszteség
nélkül tárolja.
MEGJEGYZÉS: A kiegyenlítőtárolóról részletes információkat az MSZ 15234 tartalmaz.

A vasbeton szerkezet vízzáró betonból készüljön. Ajánlott falvastagság 25 cm, fenékvastagság 30 cm.

Medence építésnél és felújításnál javasolt az alapfelület mechanikai eljárással történő tisztítása.

A további munkálatok megkezdése előtt a felület megfelelően érlelt, és ennek következtében mérettartó
kell, hogy legyen. Normál körülmények, és kedvező időjárási feltételek esetén a betonelemek 6 hónappal
az öntés után tekinthetőek érleltnek.

11

Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség

A medencék tervezésekor figyelembe kell venni a különböző mértékű mechanikai-, hő- és páraterhelést,
valamint a vegyi igénybevételt, a vízzel való érintkezést (a téli időszakban is), valamint a kötelezően alkalmazott vízkezelési beavatkozások mértékét. A megfelelő vízszigetelésekről gondoskodni kell.
A vasbeton fürdőmedencéket és kiegyenlítőtárolókat az I. feszültségállapot szerint (repedésmentesség)
kell méretezni, vasalásuk sarokmerev és a betontakarás legalább 4 cm legyen.
A medencetestnek és a kiegyenlítőtárolóknak teljesen vízzárónak kell lennie. Ha a medencének és a kiegyenlítőtárolónak van közös fala, a vízzárósági követelményt ennek a falnak is teljesítenie kell.
Ezt egyrészt megfelelő tömörségű és szilárdságú vízzáró beton, másrészt a munkahézagok vízzárását
biztosító nedvesség hatására duzzadó szalagok, dilatációs szalagok biztosítják.
A vízzárási követelmény, illetve a víztartási próba nem csak új, hanem jelentős felújításon átesett medencékre is vonatkozik.
Felújítás esetén a vízzárás utólagos biztosítására a számos lehetőség kínálkozik pl. injektáló anyagok,
vízzáró dilatációs szalagok.
A munkahézagokat, valamint a tágulási hézagokat meg kell tervezni. A kivitelezés során attól eltérni csak
tervmódosítás esetén szabad.
Az elkészült medencetestet és kiegyenlítőtárolót vízpróbával (MSZ 15233: 2015 szerint) kell ellenőrizni.
Ez a vízpróba sikeresnek mondható, ha átnedvesedés sehol sincs, vagy ha átnedvesedő foltok vannak,
de csak olyan mértékben, hogy abból vízcseppek sehol nem keletkeznek. A vízpróbát megelőzően nem
szabad a medence oldalfalát eltakarni akkor sem, ha később a medence teljesen talajba süllyesztett lesz.
A vízpróba nem csak a vízzárást ellenőrzi, de megadja az első jelentős terhelést is a szerkezetnek. Ekkor
lejátszódnak a terhelésből adódó alapsüllyedések, alakváltozások jelentős részei.
A földbe süllyesztett medencék esetén a sikeres vízpróba előtt tilos a szerelőbetonra és a medence mellé
földet visszatölteni! A vízpróbát a teljes kötés és a látható zsaluzási és szerkezeti folytonossági hibák javítása után, de vakolás vagy festés előtt kell elvégezni. Ha a medencének és a kiegyenlítőtárolónak van
közös fala, a vízzárósági követelményt úgy kell ellenőrizni, hogy a medencének és a kiegyenlítőtárolónak
egymás után, külön legyen vízpróbája.
A vízpróba ideje legalább hat nap. Ezen idő alatt a fürdőmedencét a legmagasabb bukóélig, a kiegyenlítőtárolót a túlfolyó szintjéig, illetve a búvónyílás aljáig kell feltölteni és a túlfolyó vályúban is legyen víz.
Amennyiben valamiért mégsem sikerült megfelelően vízzáróra a szerkezet, úgy azt a probléma okának
megfelelő megoldással kell orvosolni. A javítást követően a vízpróbát meg kell ismételni mindaddig, míg
az sikeres nem lesz.
A medencetest kialakítása több szakma alapos felkészültségét igényli, mégis érdemes megfelelően eljárni,
mert a jó medencetest az, ami alapvetően meghatározza akár 100 évre is a készülő medence minőségét.
Sikeres vízpróbát követően a fürdőmedence, illetve a kiegyenlítőtároló falát vagy fenekét megvésni, abba
belefúrni vagy szöget belőni nem szabad. A csőáttöréseket mindig vízzáróan kell kialakítani és megfelelően kell csatlakoztatni a vízzáró betonhoz. Ha erre mégis sor kerül, a vízpróbát meg kel ismételni.
Sikeres vízpróba után kezdődhetnek meg a burkolási munkafolyamatok (alapfelület ellenőrzése, kiegyenlítés, kenhető vízszigetelés, ragasztás, fugázás).
A vízzáróságot a szerkezeti betonnak kell biztosítania és nem a kenhető vízszigetelésnek.
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3.4. Medencetest burkolása
3.4.1 Burkolt felületekkel szembeni követelmények
3.4.1.1 MÉVSZ Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve követelményei
Medencék
A kerámialapok, ragasztó- és fugázóanyagok osztálybasorolása különböző lehet, ám azok kiválasztásánál az adott gyártó által közzétett információk és utasítások az irányadók.
A burkolás előtt javasolt megbizonyosodni arról, hogy ellenőrizték-e a medence terhelhetőségét, illetve
megtörtént-e a próbafeltöltés.
A ragasztóréteg tömörségét (90%-os telítettségű ragasztóágyazat) a kétoldalas kenés módszerével kell
biztosítani.
Amennyiben a kiválasztott burkolóanyag mozaik, abban az esetben pontosítjuk, hogy nem javasolt a hálóra vagy papírhálóra hátoldalukon kasírozott mozaik használata (nem kerülhet a medence fal felöli oldalra
a hálóra vagy papírhálóra kasírozott mozaik hátoldala), ezzel megelőzhető a háló, papírháló, vagy a
mozaikszemek hálóra ragasztásához használt ragasztó visszaoldódásából, tönkremeneteléből adódó
elfogadhatatlan burkolat leválás.
Termálfürdők/Termállétesítmények
A termállétesítmények burkolásának tervezésekor különösen azt kell figyelembe venni, hogy a burkolat
gyakorlatilag állandó jelleggel ki van téve a (gyakran magas hőmérsékletű) víznek és a párának, valamint a
különböző vegyi anyagoknak, melyeket a vízforrás jellege és származási helye határoz meg. A megfelelő
vízszigetelésekről gondoskodni kell.
A kerámialapok, ragasztó- és fugázóanyagok osztálybasorolása különböző lehet, ám azok kiválasztásánál az adott gyártó által közzétett információk és utasítások az irányadók.
A ragasztóréteg tömörsége (90%-os telítettségű ragasztóágyazat), mindenképpen növeli a burkolat tartósságát, ami miatt a kétoldalas kenés módszere előírásként szerepel.
3.4.1.2 MSZ 15233:2015 szabvány követelményei kerámia lapburkolat esetén:
• a lapok közötti hézagot a hézagoló anyag a lap teljes vastagságában töltse ki, de a burkolat
síkjából ne emelkedjen ki
• a hézagok képzéséhez alkalmazott kereszteket és ékeket a hézagolás előtt el kell távolítani,
azok benyomása a hézagoló anyagba nem engedhető meg
• a hézagok legkisebb mérete 5 mm legyen. Kivétel lehet a mozaikburkolat, amelyek hézagméretét
a gyártó határozza meg az elemek hordozóanyagra való ragasztásával. Rugalmas tömítőanyagok szélessége igazodjon a fuga szélességéhez, de min. 5 mm.
• a burkolat szilárdan és hézagmentesen tapadjon a medencefelületen.
• A kész burkolatot esztétikai szempontból szemrevételezéssel, a falburkolattól 1,5 m távolságból
kell vizsgálni. A burkolat felületére és alakhűségére az MSZ 7658-2 ad előírásokat. A versenymedencék méretét a FINA- szabálykönyvben meghatározott tűrések figyelembevételével kell ellenőrizni és az illetékes sportszakmai bizottsággal hitelesíttetni kell.
• Hibának kell minősíteni és javíttatni kell:
n a hézagoló anyag maradékát a burkolt felületen;
n a hézagok elégtelen, hiányos vagy kipúposodó kitöltését, de megengedhető a hézagoló
anyag 2 mm-t meg nem haladó egyenletes besüllyedése a hézagokba;
n felületi repedezettséget, sérült, törött lapokat
n III. minőségi osztályba sem sorolható felületrészeket.
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• 1,35 m-nél sekélyebb vízmélységű medencerészek fenéklemezén és a versenymedencék fordulófalán a síkfogasság csak I. osztályú kivitelben fogadható el!
• A kerámialapok és a kiegyenlítő-, illetve szigetelőrétegek teljes felületükön szilárdan tapadjanak,
kopogtatásra kongó hangot adó burkolat nem fogadható el.
• A kopogtatást a burkolatot nem károsító acél- vagy keményfa szerszámmal kell végezni. A fürdőmedence fenékburkolata kb. 50 g tömegű acélgolyó végig gurításával is ellenőrizhető.
• Azonos víztükörhöz tartozó bukóélek megengedett eltérése a kitűzött síktól ±1,5 mm. Több
szkimmer legnagyobb megengedett eltérése ±5 mm, de egy lebegő bukóél vízszinthibája a teljes
hosszon legfeljebb 1 mm lehet.

3.5. Anyagok kiválasztása
3.5.1 Burkolatok
Medencék burkolásánál kimondottan medencékhez készült burkolatokat kell használni.
Felhasználási területtől függően figyelembe kell venni pl. a csúszásgátlást, FINA minősítését.
Burkolatok kiválasztásának részleteit nem tárgyalja az Irányelv segédlet.
3.5.2 Fugázóanyag
A választást a várható vegyi és mechanikai igénybevétel határozza meg. Ezt a felhasználási területen
kívül a víz oldott anyag tartalma, illetve ezzel összefüggésben a tisztítás és karbantartás során használt
tisztítási eljárások intenzitása, tisztítószerek fajtája, töménysége és a tisztítások gyakorisága határozza
meg.
Nagyobb igénybevétel esetén általában kétkomponensű epoxigyanta bázisú fugázóanyag vagy esetenként speciális cementbázisú fugázóanyag alkalmas, gyártói ajánlás szerint. Általánosságban elmondható,
hogy nagyobb ellenálló képességűek, tartósabb megoldást nyújtanak az epoxigyanta bázisú fugázók.
A cementes fugázók elsősorban lúgos tisztítószereknek állnak ellen jól.
Lehetőség van cementkötésű fugázóhabarcs, vagy a kétkomponensű epoxigyanta alapú, jelentősen nagyobb vegyi ellenálló képességű, gyakorlatilag nulla vízfelvételű fugák kiválasztására is.
Elsősorban nem a víz agresszív hatása teheti tönkre a fugázót, hanem a használt tisztítószerek. Így a
burkolat tartóssága szempontjából meghatározó, a tisztításhoz használt anyagok töménysége, a tisztítás
gyakorisága, és a leöblítés alapossága a tisztítás után, mivel a felületen maradt hígított tisztítószerek, a
száradás során a víz elpárolgásával töményebbé válnak. A vízben jelenlévő magasabb oldott anyag tartalom több lerakódással, kiválással jár, így ilyen esetekben várhatóan az átlagosnál nagyobb terhelés fog
jelenteni a tisztítás a hidegburkolat számára, de annak módja és sűrűsége meghatározó. Így elsősorban
nem a víz agresszivitása vagy valamelyik összetevője miatt, de érdemes termálvizes medencékhez, magas oldott ásványianyag tartalmú vizekhez epoxi fugázót választani.
Az MSZ EN 13888 szerint CG2 WA vagy RG minősítésű legyen a kiválasztott fugázóhabarcs.
3.5.3 Ragasztóhabarcs
Az MSZ EN 12004 szerint olyan legalább C2-es minősítésű, melyet a gyártó medenceburkolásra
ajánl, különleges esetekben R2 minősítéssel rendelkező ragasztóhabarcs szükséges.
A kiválasztott ragasztó a burkolat típusától is függ. Például üvegmozaikok ragasztásához javasolt fehér
színű ragasztó. Munkaszervezéstől függően akár gyorskötésű ragasztók is választhatóak.
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3.5.4 Kenhető vízszigetelés
Az MSZ EN 14381 szerint CM O2P minősítéssel rendelkező kenhető vízszigetelés alkalmazható a rendszertartozékokkal együtt (pl. hajlaterősítő szalag, szigetelőmandzsetták). Gyártói előírás szerint pl. erősítőháló alkalmazása.
3.5.5 Kiegyenlítőhabarcs
Vízszintes és függőleges felületeken szükséges rétegvastagságban bedolgozható, gyártói előírás szerinti medence kiegyenlítésére alkalmas anyagok.

3.5.6 Rugalmas hézagkitöltők
A mozgási dilatációkat speciális rugalmas tömítőanyagokkal lehet lezárni. Minden esetben a gyártói előírás irányadó az anyagok kiválasztásánál.

3.6. Kivitelezés lépései
3.6.1 Felület előkészítés
Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-, szennyeződés-, olaj-, zsír, leválasztószer-, és laza részektől mentesnek kell lennie, illetve el
kell távolítani minden olyan szennyeződést, utókezelő szert, port és egyéb olyan anyagot, ami károsan
befolyásolhatja a betonszerkezetre kerülő rétegek tapadását. A felület felületi tapadó húzó szilárdsága
legalább 1 N/mm² kell, hogy legyen. A felület előkészítéséhez megfelelő mechanikai eljárások szükségesek (pl. gyémánttárcsás csiszolás).

3.6.2 Kiegyenlítés
A kialakított vasbeton medencetest síkjai jellemzően nem megfelelő pontosságúak burkolat fogadására. Különösen igaz ez a bukóélek, medencefejek, medencefenék lejtései esetében. Így azokat előzőleg
megfelelően ki kell egyenlíteni. Kiválasztott anyagok és azok bedolgozásai gyártói ajánlás szerint történjen.

3.6.3 Vízszigetelés
A kiegyenlített felületeket vízszigetelni kell. Szerkezeti dilatációknál a folyamatos mozgás lehetőségét
biztosítani kell a kent szigetelés felvitelét megelőzően. A bevonatszigetelés kialakítására a víznyomásálló, kenhető és szórható szigetelések a leginkább alkalmasak. Két rétegben kell felhordani, összesen
minimum 2 mm száraz rétegvastagságot kell elérni. Medencék esetén, különösen nagyobb terhelésnek
kitett felületeken, az első rétegébe teljes felületen gyártói ajánlás szerint üvegszövet háló ágyazható a feszültséglevezető és repedésáthidaló képesség javítás érdekében. Minden csatlakozásnál a vízzárás folytonosságát biztosítani kell. A falcsatlakozásoknál, fal padló csatlakozásoknál, aljzatdilatációs hézagoknál
és csőáttöréseknél pedig a megfelelő hajlaterősítő szalag és egyéb kiegészítők beépítése szükséges a
kent vízszigetelő rétegbe ágyazva. Ez a szigetelés repedésáthidaló képességének és rugalmasságának
köszönhetően vízzáró marad még a vasbetonszerkezet zsugorodása, vagy a terhelések miatt keletkező
mozgások után is. Kiegyenlíti a vasbetonszerkezet és a burkolat között jelentkező, a szerkezetek különböző hőmozgásából adódó feszültségkülönbségeket.
Holkeres kialakítás (mozaikoknál)
Kiselemes burkolatok, például mozaikok esetén elterjedt megoldás, hogy a csatlakozó éleket sarkokat
lekerekítve, más néven holkeresen alakítják ki. Ilyenkor a holker kialakítása a kiegyenlítés során, annak
anyagával történik. Ebben az esetben a csatlakozó élekbe, azaz a holkerre nem kerül hajlaterősítő szalag,
azon átvezetik a kent szigetelést gyártói javaslat szerint üvegszövet háló, üvegfátyol erősítéssel.
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3.6.4 Burkolatragasztás
A vízszigetelt felületre gyártói előírás szerint a megfelelő technológiai idő kivárását követően kerülhet
felragasztásra a kiválasztott burkolat.
A ragasztóréteg fedettsége/tömörsége (90%-os telítettségű ragasztóágyazat), mindenképpen növeli a
burkolat tartósságát, ami kétoldalas kenéssel érhető el.
Azonos víztükörhöz tartozó bukóélek megengedett eltérése a kitűzött síktól ±1,5 mm. Több szkimmer
legnagyobb megengedett eltérése ±5 mm, de egy lebegő bukóél vízszinthibája a teljes hosszon legfeljebb
1 mm lehet.
3.6.5 Fugázás
A ragasztást követő fugázás a burkolólapokkal együtt biztosítja a magas szintű esztétikai megjelenést.
A közvetlen és jelentős vegyi terhelés a felületen a fugázóanyagot éri. Általánosságban elmondható,
hogy az epoxigyanta alapú fugázók bár költségesebb, de mindenféleképpen hosszabb várható élettartamú megoldást jelentenek.
Falcsatlakozások, dilatációs hézagok, illetve a burkolat és beépített elem csatlakozások esetén a hézagok
oldalaira felhordott a fugaszínek színválasztékával megegyező színekben rendelkezésre álló alga- és penészedésálló, rugalmas, tartósan víz alatti területeken használható szilikonnal tölthetőek ki.
3.6.6 Dilatációk
A szerkezeti dilatációt a burkolat felső síkjáig fel kell vezetni.
A medencetest vízzárását szerkezeti dilatációnál is a vízzáró vasbeton szerkezetnek, illetve annak megfelelően kialakított dilatációs megoldásának kell biztosítani.
A medencetestben a dilatációkat a kerámia burkolatokban is ki kell alakítani. A mozgási dilatációkat megfelelő rugalmas tömítőanyagokkal lehet lezárni.
3.6.7 Technológiai idők, figyelmeztetés
Az optimális eredmény és a hosszan tartó burkolat eléréséhez a gyártó által a felhasznált termékre megadott technológia időtartamokat figyelembe kell venni, illetve be kell tartani, mind a kivitelezés lépései
időtartamai, mind a vegyi- mechanikai- vagy nedvesség terhelhetőség szempontjából.
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4. ÉPÍTETT ZUHANYOZÓK
4.1. Fogalom meghatározás
Épített zuhany: olyan zuhanyozó, ahol a fal- és padlófelületek nem (jellemzően fém, műanyag vagy porcelán) elemekből kerülnek összeállításra, hanem jellemzően a fal- és födémszerkezetekkel egy időben,
de biztosan azokhoz hasonló masszív (pl. tégla, beton) alapfelülettel készülnek. Burkolatuk általában megegyezik a fogadó helyiség fal- és padlóburkolatával.
Alapfelület: minden esetben az az irányadó, ahogyan a Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve megköveteli a szilárdságokat és pontosságokat.
Lejtések: kialakítása minden esetben javasolt, legalább 2 %. A lejtés történhet pontra, vonalra vagy falra.
Burkolat: nedves mezítlábas csúszásgátlás (lásd Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve
5.6 fejezet mezítlábas csúszásgátlás, DIN 51097 B vagy C kategória)
Összefolyó: mindenféleképpen legalább peremes vagy galléros legyen, azaz a vízszigetelés ne ütköztetve legyen hozzá, hanem annak peremére vagy egyéb fogadószerkezetére fusson rá. Az összefolyó
lehet pont, vonal vagy fali. Az összefolyó formája, elhelyezkedése nem meghatározó. A vízszigetelés és a
padlóösszefolyó megfelelően csatlakoztatható legyen.
Vízszigetelés: a gyártó által az adott felhasználási területre és adott igénybevételre ajánlott (terhelés,
kültér, beltér). Fontos a felületfolytonosság, a részletek, csomópontok, élek, sarkok, csőáttörések, összefolyók megfelelő, adott gyártói rendszerben történő kialakítása.
Ragasztó: legalább C2-es Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve szerinti (C2 vagy C2 S1/S2)
Fuga: legalább CG2-es, de mindenféleképpen a gyártó által az adott felhasználási területre és igénybevételre ajánlott termék.
Tömítőanyag: szaniter szilikon (ecetsavas), mely gombatámadásokkal szembeni ellenálló képességgel
rendelkezik.
Egyéb: epoxi fugák használata megfontolandó a fokozott igénybevétel és a magasabb esztétikai elvárás
esetén. Elsősorban épített zuhany padlóján, de a falakon is célszerű lehet.
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5. MELLÉKLETEK

5.2. Melléklet
CM (maradék nedvességtartalom) - mérési jegyzőkönyv

5.1. Melléklet
Felfűtési jegyzőkönyv padlófűtésekhez
Építtető:.................................................................................................................................................
Építmény címe:......................................................................................................................................
Épületrész/emelet:.................................................................................................................................
1.
a) Cementesztrich
О
b) Kalcium-szulfát (CAS) esztrich
О
c) Rétegvastagság:
. ........... cm
Az esztrich beépítése előtt
a) A legalacsonyabb szabályzott vízhőfok ..............°C
beállítva:
20............ év...........hó........... nap
b) Az esztrich munkák kezdete:
20............ év...........hó........... nap
c) Az esztrich munkák vége:
20............ év...........hó........... nap
Az esztrich beépítés után
d) A legalacsonyabb vízhőfok
............... °C
beállítva:
20............ év...........hó........... nap
e) A vízhőmérsékletet naponta növelték 20............ év...........hó........... naptól kezdve.
f) A max. vízhőmérséklet...............°C-ot 20............ év...........hó........... napon érte el.
g) A lehűtést
20............ év...........hó........... napján kezdték meg.
h) A legalacsonyabb szabályzott hőmérsékletet 20.. év...........hó........... napon érte el.
2.

a) A szobák a fel- és lehűtés közben tele voltak-e rakodva
О igen
О nem
b) Voltak-e a szobák napközben szellőztetve?		
О igen
О nem
c) Be volt-e kapcsolva minden fűtéscső a felfűtés és lehűtés során? О igen
О nem
d) A hőmérséklet szabályozásáért felelős
cég:.....................................................................................................................
munkatárs:...........................................................................................................

3. A jegyzőkönyvet engedélyező cég a mai napon 20............ év........... hó........... nap
az alábbi cégekkel tudatta:
О Esztrichhivitelező
О Hidegburkoló
О Parkettázó
О Melegburkoló
О Padlófűtésszerelő
О Egyéb, . .........................................................................................................................
4. Maradék nedvesség
Vizsgálta:...............................................,..20........... év...........hó........... nap
Eredmény:..............................................CM%
Igazolások:
.............................................................
Tervező
18

Dátum:.....................................................................................................................................
Vizsgáló:..................................................................................................................................
Megbízó/Megrendelő:..............................................................................................................
Épület/Ingatlan:.......................................................................................................................
Emelet/lakás:...........................................................................................................................
Dokumentáció				
Kiállítás dátuma:.....................................................................................................................
Hozzáadott kiegészítő adalékszerek és ezek mennyisége:....................................................
Esztrich/Beton minőségi osztálya:.........................................................................................
Esztrich/Beton utókezelése:................................................................................................... 		
					
Követelmények:				
A meghatározott tervezői illetve gyártói előírások.			
Figyelem: fűtött esztricheknél az előre meghatározott, kijelölt mérési pontoknál lehet a vizsgálatot elvégezni.

Esztrich vastagsága : kb.

cm

					
Az esztrich/beton típusa:				
О Kötött				
О Csúsztatott				
О Úsztatott				
О Fűtött esztrich			
О Anhidritesztrich				
Maradék nedvességtartalom:...................%, ...................g bemérésnél.
Mérések száma

			

1

2

31

Helyiség
Bemérés g
Manométer kijelző

bar

Hőmérséklet³

°C

/

/

/

%

/

/

/

Víztartalom ²
Páratartalom ³

¹ csak akkor szükséges, ha az esztrich az első mérésnél túl vizes volt
² a CM készlék gyártójának átszámítási táblázatából, CM %-nak felel meg
³ hőmérséklet a mérés kezdetekor és a végén
Igazolások:
.............................................................
Megrendelő/Megbízó
Pecsét/Aláírás

....................................................................
Építésvezető/Tervező
Pecsét/aláírás

.............................................................
Helység, dátum

....................................................................
Kivitelező

....................................................................
Építtető/Beruházó
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5.3. Melléklet

5.4. Melléklet

Burkolói ellenőrzési lista munkaterület átadás-átvételhez

Alapfelület ellenőrzési listája Hidegburkolóknak
Épület:

Alapinformációk egyeztetése hidegburkolások megkezdése előtt
Dátum:...................................................................................................................................................
Vizsgáló személy:..................................................................................................................................
Megbízó/Megrendelő:............................................................................................................................
Kivitelező:..............................................................................................................................................
Építés helyszíne:....................................................................................................................................
Aljzat/alapfelület típusa:
О régi
О új
o Beton

O objektum.....szint

O egyéb:

Feldolgozás helye:		

O kültér

O beltér

Teljes felület: 		

fal……m²

aljzat…..m²

Vizsgált / szemrevételezett felület:

fal……m²

aljzat…..m²

O úsztatott

O fűtött

Aljzat/alapfelület osztályozása
O kötött

O csúsztatott

Dilatációs kialakítások (hiánya, bevágások elkészítése, varrás stb.):
……………………………………………………………………………………….

o Cementesztrich

o Anhidritesztrich

o Alapvakolat

o Gipszkarton

o Egyéb……………………………………………………………………………………..........................
Elkészítés/Felhordás dátuma/ideje: ……………...……………………….........................................
Elektromos

O családi ház

vezetékek,

épületgépészeti

alapszerelések

Repedések az alapfelületen (*A tágulási hézagok csak rugalmas anyagokkal tölthetők ki, erőzáró összekötésük tilos! A szerkezeti hézagoknak a burkolaton is meg kell jelenniük!):
…………………………………………………………………………………………
Nedvesség elleni szigeteléssel rendelkezik-e?
(ha nem, akkor a burkolás nem kezdhető el)

O igen

O

O nem

O igen,

megtörténtek és a felület leburkolható:

O igen

O nem

Vannak felületi szennyeződések?

Padló/ Falfűtés:

O igen

O nem

				

milyen fajta:……………………

Felfűtési jegyzőkönyv:

O igen

O nem

Az alapfelület megfelelően szilárd és tömör? O igen

O nem

Vannak repedések az alapfelületen?

O igen

O nem

Dilatáció kialakítások megtörtétek-e?

O igen

O nem

Az

esztrich/beton

Javasolt helyszíni vizsgálatok a felületi minőségével kapcsolatban:
repedéseknél,

dilatációknál függőlegesen mozog?

O igen

O nem

Erőzáró esztrich/betonvarrás történt?

O igen

O nem

Egyeztetésre került a kialakítandó burkolat

Vizsgálat módja
Szemrevételezés

O

Tenyérsimítás

O

Vízpróba

O

Kalapácsos / kopogtatásos vizsgálat

O

és a csatlakozó felületek síkjai és az azok csatlakozásai?

O igen

O nem

Karctű

O

Fényképek készültek:

O igen

O nem

Tapadószilárdság vizsgálat

O

Maradék nedvességtartalom (CM %)*

O

Dátum: …………………………………………………………………………………….
A fenti bejegyzések valódiságát aláírásunkkal igazoljuk:

*CM % (maradék nedvességtartalom):
1: ……..%

....................................................................
Kivitelező

2: ……..%

3: ……..%

• cementesztrich: Hidegburkolat: padlófűtés nélkül <2,5%, padlófűtés esetén <2,0%
		

.............................................................
Megbízó/Megrendelő

nem

Melegburkolat: padlófűtés nélkül <2,0%, padlófűtés esetén <1,8%

• kalcium-szulfát-esztrich: padlófűtés nélkül <1,0 %, padlófűtés esetén <0,5%
Javasolt helyszíni vizsgálatok a felület síkbeliségére vonatkozóan:
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Mérőék /mérőléc (vízmérték)

O

Szintezés		

O

Fénykép: 		

O igen

O nem
21

Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség

Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelv segédlete I.
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Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve
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Bajza József - Szemrevételezéses épületdiagnosztika,
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MSZ 15233
Vasbeton fürdőmedencék. Építési és átvételi műszaki követelmények
MSZ EN 14891
Folyékonyan felhordott vízzáró termékek ragasztott kerámiai burkolatok alá. Követelmények, vizsgálati
módszerek, megfelelőségértékelés, csoportosítás és megjelölés
MSZ EN 12004-1
Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. 1. rész: Követelmények, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, osztályba sorolás és megjelölés
MSZ EN 12004-2
Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZ EN 13888
Fugázóhabarcsok kerámiai burkolólapokhoz. Követelmények, megfelelőségértékelés, osztályozás és
megnevezés
MSZ 7658-2
Építőipari tűrések. Pontossági osztályok

IMPRESSZUM / Jogi nyilatkozat:

Ezen műszaki irányelvet átfogó gyakorlati tapasztalataink valamint legjobb szakmai ismereteink alapján állítottuk össze.
Az ismertető kizárólag tájékoztatás célját szolgálja, mely alapján Szövetségünket semmi nemű jogi kötelezettség
nem terhelheti. Azok az információk, melyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételeztünk, az ismertetőben
nem kerültek felsorolásra. A MÉVSZ tagjai az ismertetőben foglalt műszaki megoldásokat saját maguk részére
kötelezőnek tekintik és partnereik részére ajánlják. A műszaki irányelv a MÉVSZ tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll, tartalmát részben, vagy egészben csak a MÉVSZ engedélyével lehet sokszorosítani. Az irányelvből kivonat nem készíthető.
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Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 33 512 920 • Fax: +36 33 512 950
Email: baumit@baumit.hu
Web: www.baumit.hu

King Stone Chemicals Kft.

H-2371 Dabas, Ipari Park
Kandó Kálmán út 7531/1 Hrsz.
Tel: +36 29 562 520 • Fax: +36 29 562 521
E-mail: kingstone@kingstone.hu
Web: www.kingstone.hu

MC-Bauchemie Kft.–Botament ® Üzletág
H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a
Fióktelep: 8246 Tótvázsony, Pf.: 2.
Tel.: +36 1 481 38 40 • Fax: +36 1 481 38 45
Email: info@mc-bauchemie.hu
Web: www.mc-bauchemie.hu

Lasselsberger-Knauf Kft.

H-8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf.: 1723
Telefon: +36 88 590 500
Zöldszám: +36 80 949 501
Fax:+36 88 590 555
Email: vevoszolgalat@lb-knauf.hu
Web: www.lb-knauf.hu

Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Telefon: +36 1 262 6000
Fax: +36 1 261 6336
E-Mail: murexin@murexin.hu
Web: www.murexin.hu

SAKRET

H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
Tel.: +36 96 565 191
Web: www.sakret.hu

Henkel Magyarország Kft.

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: +36 1 372 5555 • Fax: +36 1 209 1543
Email: henkel.ragaszto@henkel.com
Web: www.ceresit.hu

Mapei Kft.

H-2040 Budaörs, Sport utca 2.
Telefon: +36 23 501 667
Fax: +36 23 501 666
Email: mapei@mapei.hu
Web: www.mapei.hu

Sika Hungária Kft.

H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371 20 20 • Fax: +36 1 371-20-22
Email: info@hu.sika.com
Web: www.sika.hu
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Saint-Gobain Construction Products
Hungary Kft. Weber divízió
H-2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 Hrsz.
Telefon: +36 26 567 600
Fax: +36 26 567 601
Email: info@weber-terranova.hu
Web: www.weber-terranova.hu

Cím: 1103 Budapest Noszlopy u.2-6.
Email: info@mevsz.org • Web: www.mevsz.org
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