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1. P6ralecsap6d6s

Az 6pit6ipari kivitelez6s sok esetben eredmdnyez fur-

csasdgokat. Sorozatunkban az 6vek alatt kialakult kivi-

telez6i, szak6rt6i tapasaalatokat kivdnj uk megosaani

olvas6inkkal, hogy a mdsok 6ltal v6tett hibSkkal a j6-

v6ben nekunk mdr ne kelljen szembesr-llnunk.

A kdpeken egy tdrsashdzi lakds 6pitkez6s6n beepi-

tett ablak 6s erk6lyajt6 r6szletei ldthat6k. Az 6pitkez6s

utemez6se szerint a hideg id6 el6tt lezdrt homlokzat

mogott folytat6dott a bels6 t6ri nedves techno169idj0

munka - aljzatbetonoz6s, bels6 vakolds, festds -, majd

december kdzepdn inditottiik a fiitdst, 6s kar6csonyra

birtokba vehett6k a lak6sokat a lak6k. A nyillszit6kfo-

t6in ennek k6vetkezteben keletkez6 dlland6 p6rale-

csap6dds 6s az ebb6l ad6d6 kdrosoddsok lSthat6k a

falakon, a padl6sz6nyegen 6s persze a csapozSsok il-

I eszt6sei n6l. A nyiltsz6r o -szerkezetek ke rete i nek csa-

pozdsa a nedvess6g hat6sdra megereszkedett, t6nkre-

ment.

Miben hibiizhattak a kivitelez6k?

Az ablakokat legydrt6 asztalos nem adott a termdkek-

hez a felhaszndlSs korUlm6nyeirSl sz6lo tdj6kodatest,

mondvSn, hogy a be6pit6st 6s az 6pitkez6st nagynevU

f6v6llalkoz6 c6g v6gzi. A nyilSszdr6k ragasztdsi mun-

k6 i hoz fe I ha szn ii lt d i szpe rzi6s r agasao ugy an,,viz6llo"

D3 min6sit6s( volt, azonban az alapanyag 6s a tech-

nol6giai pontatlans6gok egyutt a nedvess6gre 6rz6-

kenny6 tett6k a be6pitett szerkezeteket. A tdrsash6zt

lakSsok homlokzat5nak csap6es6 dltali id6j6rdsi ig6ny-

bev6tel6nek a szerkezetek olcs6 gumit6mit6sei,

gyengevizzlrttsi tulajdonsdga nem feleltek meg. Emel-

lett a be6pitett keskeny tiivtart6val rendelkez6 uveg-

szerkezet nem kel16 m6rt6kben volt h6szigetel6, igy a

magas pdratartalom k6vetkezdben Slland6sult a p6-

ralecsap6diis az tivegperem menten.

Az 6pitesi v5llalkoz6 eltdrt a tervezett utemtervt6l,

az ablakok 6s erk6lyajt6k be6pitdsdt a bels6 betonozisi

6s vakol6si munkSk elv6gz6se el6tti id6szakra tltemezte.

A feszltett befejez6si Utemterv 6s a november-de-

cemberi id6j6rds nem adott eleg lehet6s6get a tech-

no169 ia ilag szr-i kseges szdrad6si folyamatokra. A f0t6si

rendszer inditdsa ut6n nem forditottak kell6 figyelmet

a helyis6gek szel l6ztetes6re.

A falak bels6 felUleteit p6raz6ro diszperzi6s falfes-

tekekkel festett6k, a burkol6sokat m6zas burkol6lapok-

kal v6gea6k, lassitva - egy 6vnel tovdbbi id6tartamra

elnyrijtva - a sz6raddsi folyamatokat. A bekoltoz6 la-

k6knak nem hivt5k fel a figyelmet a p5ratechnikai fo-

lyamatok m iatt sz0ks6ges korulteki nt6 szell6zet6sre,

6s a lak6sokhozkAsos formdban semmif6le haszn6lati

t6j6koztat6t nem kdszitettek.

Milyen probl6m6kat okoztak?

Az epulet majdnem egy 6wel azinadfisa ut6n sem tu-
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doft kiszdradni. Az 6pit6s sordn az 6priletszerkezetekbe
jelent6s mennyis6g( nedvess6get vittek be (aljzatbe-

ton, vakolSs, falfest6s), melyet a technol6giai id6k be
nem tartasa miatt a p6razd16 diszperzi6s bevonatokkar

a szerkezeti elemekbe zdrtak.

Az 6 p0 letbe bee pitett nyilisz6r6k g u m it6m it6ssel
rendelkeaek, (9y a r6seken 5tmen6 (filtr6ci6s) leveg6-

csere nem volt eldgsdges a felszabadul6 pdra elszdlli-
t6siira. A helyis6gekben iilland6sult a magas pdratarta-

lom, melynek kovetkezt6ben a leh(16 fel0leteken
pdralecsap6diisok alakultak ki, t6ptalajt adva a pen6sz-

gombdk megjelen6s6hez. A lecsorg6 nedvessdg a fe-
Itiletek reped6sein a nyilSsz5r6k anyagiit is 6ztatta, el6-
segitve azok vetemed6s6t. Az erk6lyajt6 el6tt a
be6zdsb6l 6s p6ralecsap6d6sb6l sziirmaz6 nedvess6g

a padl6sz6nyeg foltosodiisdt, tonkremenetel6t okoaa.
A nedves szerkezeti rdszek h6szigeteldsi 6rt6keje-

lent6sen lecsdkkent, a nedves feh-lletek hideg6rzetet

keltenek amely nemcsak a komfort6rzetet csokkenti
hanem tobblet fdt6si kolts6get is eredm6nyez.

A nyilSsz6r6k alapanyaga a tart6san magas l69ned-
vess6g hatdsdra nedvess6get vett fel, megdagadt,

amelyt6l a csapozdsok ragasztdsai megereszkedtek. Az
illeszt6sekn6l a fe[]letkezel6s megrepedt, h6zagok ala-
kultak ki. A ragasaiisok tonkremenetele a nyiliisziir6k

haszniilhat6sdgiit is csokkentette, mert a sz5rnykeretek
sok esetben a tokalkatr6szeken tiimaszkodnak. Nyitdsuk
neh6zkess6 vdlt az alkatrdszek s[rl6diisa miatt.

Mi a megoldSs?

A legfontosabb a kell6 t6j6kozratds 6s az dpit6stech-
nol6giai l6p6sek betartdsa. A pdratechnikai folyama-

tokat normaliz6lni kell. Ehhez a helyis6gek h6m6rsdk-
letet 6s piiratartalmiit m0szerrel f igyelni kell, a
p6ratartalmat kel16 m6rt6k( szell6ztet6ssel 657o-os 6r-
t6k ald kell csdkkenteni. C6lszer( a naponta tobbszdr
elvegzett kereszhuzattal tort6n6 szell6ztet6s. Lehet-
s6ges megoldds m6g pdravez6relt 169bevezet6 elemek
felszerel6se is.

A p6ralecsap6dds m6rt6ke az Livegszerkezetek be-
vonatos, jobb h6szigetel6si 6rt6kkel rendelkez6 vdlto-
zatra val6 kicse16l6sdvel csokkenthet6. A csao6es6nek
kiten, be5z6 erk6lyajt6 9 u mitdmit6seinek il lesn6s6t
fehil kell vizsgdlni, sz0ksdg eset6n kicser6l6se is szrlk-
s6ges lehet.

Az ablak- 6s erk6lyajt6-szerkezetek szdrnykereteinek

sarokcsom6pontjait sarokvasak felcsavaroz6siival meg
keller6siteni, a javitSs utdn a m0kod6k6pess6get pasz-

szlt6ssal, bedllit5ssal helyre kell 6llitani. Az egyik erk6ly-
ajt6 tonklement als6 csapozdsa miatt a szdrnykeret ki-
cser6lese is javasolt. A csapozdsok i l lesztdseinek

h6zagait tomft6anyaggal ki kell tolteni, hiszen a ned-
vess6g itt akadiilytalanul sziv6dhat a nylitsz6rokfa-

anyag6ba. A javitdsi munkdk ut6n a fe[]letkezel6st mecl
kell ism6telni.

Hib5t nem direkt vdt a kivitelez6 sem, azonban kel16
korriltekint6ssel mind a lak6( mind pedig a kivitelez6

sz6m6ra sokkal egyszer(bb a megel6z6s, mint a hely-
reSllitiis!

2.Bedp6 ablakok

A kdpen egy ablak als6 sarka 6s az ablakszdrnyban ta-
l6lhat6 tdmit6profil l5that6. A szerkezeti megmunkd-

ldsb6l, az alapanyagban taliilhat6 csom6kb6l 6s a fe-
l0letmin6s69b6l lStszik, hogy egy olcs6n viisdrolt
szerkezetr6l van sz6. A laikusnak is feltdnik a gumito-

m[t6s sarkdn a folytonossSgi hidny. A szdrny sarkdndl
alul a mar6 kiszakitott az alapanyagb6l, az 6ldn6l leha-
sadt a profil, a fe[]let tobb helyen csiszolatlan. A szdrny-
alkatr6szek csatlakozasi h6zagainSl siKogass6got ta16lni,
amibSl az alkatrdszek valamikori nedvess6g6re lehet
kdvetkeztetni. Az aluminium v2vet6 v6gdn a m(anyag

alkatr6sz feltilete is lakkozott, a piint alatt a lakk meg-
folyt, tehdt ut6lag, a helyszinen feltiletkezelt6k az abla-
kot. Mivel a fel0letnek nincs fdnye, igy val6szin(, hogy
a lakkfilm nem el6g vastag.

Olcsrin, tosszat

A szerkezeti megold6s hibdinak oka az Srverseny miatti
min6l olcs6bb termel6s, igy a fdlk6sz megoldds eladdsa.
Az asaalosuzemben k6nytelenek voltak az alacsony dr
miatt a lehet6 legolcs6bban el6rhet6 alapanyagot fel-
dolgozni. Ezt csak 0gy lehetett el6rni, hogy szdritatlan,
6pit6fa min6s6g( alapanyagot vds6roltak. Ebben tobb
6s nagyobb mdret( ilghely, gorcs van, mely mdr meg-
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