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Be áző ablakok
Az építőípari kivítelezés sok esetben
eredményez furcsaságokat' Sotoza.
tunkban az évek alatt kialakult kivi.
teIezői, szakértői tapasztalatokat kí.
vániuk megosztani olvasóinkkal,
hogy a mások á|ta| vétett híbákat
önök már elkerülhessék'

A képen egy ablak alsó sarka és az ablakszárnyban találha-
tó tömítőprofil|átható, A szerkezeti megmunkálásbő|, az
a7ap any agb an található c s o m ókb ó1 é s a f elületmin ós é gb ó1
látszik, hogy egy olcsón vásárolt szerkezetró1 vansző. AIa-
ikusnak is feltűnik a gumitömítés sarkán a folytonossági
hiány. A szárny sarkánál alul a maró kíszakított az aLap-
anyagból, az é7énéIlehasadt a profil, a felület több helyen
csiszolatlan, A szárnyalkatrészek csatlakozási hézagaináL
síkfogasságot találni' amíbó1 az a|kaÚészek valamikori
nedvességére lehet következtetnÍ, Az alumín ium vízv ető
végén a műanyag alkatrész felülete is lakkozott, a pánt
alatt a lakk megfolyt' tehát utólag, a helyszínen
felületkezelték az ablakot. Mivela felületnek nincs fénye,
így va\őszíní, hogy a lakkfilm nem elég vastag.
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olcsóN' RosszAT
A szerkezeti megoldás hibáinak oka az árverseny miatti
minél olcsóbb termelés, így a Íé7kész megoldás eladása.
Az asztalosüzemben kénytelenek voltak az alacsony ár
mÍatt a lehető legolcsóbban elérhető alapanyagot feldol-
gozni'Ezt csak úgy lehetett elérni, hogy szárítatlan, épitő-
fa minőségű alapanyagot vásároltak, Ebben több és na-
gyobb méretű ághe|y, görcs van, mely már megjelenik a
látSZó felületeken Ís, AÍo|tozására, tapaszolására nem ma-
radt idó, azt a Íelhas znáIő ru bízták' A 1é gszár az f e ny óf a p e-
dig kénytelen az építkezésen mát ablakként beépített
helyzetben alkalmazkodni a fútött helyiség megkívánta

nedvességtartalomhoz, ennek megfele-
lően alak. és mérewáltozásokat produ-
kálva' A felületkezelés az üzemben el-
maradt, a ,'natúr'' vagy aZ ,'alapmázo1t,,
fogalom alatt ís már csupán a durva hí-
bák tapaszolását és a felület csiszolását
várják el a kereskedó1t. Így gombásodás
elleni védel emr ő., feiületelótés zítésrőI
és rendes felületkezelésró1 csak a vevő-
táiékoztatóban Van szó' A vasalatalka-
trészek illesztése, szerelése elnagyolt, az
üvegezés rögzítésénéL mÍnden mííszaki
rész1etet me7|őzve szegezó1éccel és
szÍlózással építették be az üveget, A gu-
mitömítés beépítését a késó,bbi festés
indoklásával kifelejtenék, A hosszú, sar-
kon kícsípett gumiprofil sérülékeny,

Nem ritka aZ Sem, hogy a nyí|ászá.
róknál taÍtozékként szerepel már a taka-
róIéc, a beszereléshez szükséges rögzí
tőfülek, a dübelek és a működtetéshez

szükséges kilincs is. Megjegyzem' hogy a barkácsáruhá.
zakban mindez már külön tételként szerepel a számlán,
ha a vásárló egyá|talán gondol rá'

M|LYEN H|BÁT VÉTETTEK A K|VITELEZőK?
Az épitési helyszínen az engedélyezésí terv l;100-as mé-
retatányű rajza nem ábrázolta a kivitelező számára kellő
pontossággal a részletmegoldásokat, Az építők szakértel.
mén múlt, hogy a Ía| és az ablak csatlakozása, avakolat a
burkolatok kialakítása megfelelő végeredményt mutassa.
nak. t<épünk tanulsága szerint apárkány és az ablakcsat-
lakozás kíalakítása nem az asztalos, nem a kőmríves, ha-
nem a burkoló feladata volt' A párkány tehát járólapból
készült, a csatlakozás pedig hézagfugázó anyaggal van tö-



beépítési hibák I

mítve, Ez a technológÍa követelte meg az utólagos hibael-
tüntetéSt és felületkezelést a helyszínen, Abeépített hely-
zetben történő felületkezelés nehézségéró1 tanúskodnak
aZ ecsetnyomok a fém és a múanyag alkatrészeken, illet.
ve a sarokpánt mögött szinte elkerüihetetlentil ott maradt
me gfolyás, Siets é gró1 tan ú skodik az, ho gy a _v a|ő szinűIe g
utólag spaklival helyére nyomott - gumitömítés belera.
gadt a műanyagon lassabban száradó festett felületbe,

MILYEN PRoBLÉMÁxRr oKoz A JELENLEG!
KIALAKíTÁs?
Az olcsó termék úgy válik drága megoidássá, hogy sok
részösszeget kell megfizetni addíg, amíg elkészül, és a
végeredmény sokszor még igy sem lesz tökéletes, Ebben
az esetben a megrendeló,k vásároltak sok olcsó alkatrészt,
megfízettek sok olcsó szakembert, a megoldást mégis ki
kellett egészíteni'

Az első probléma, hogy a gumitömí
tés folytonosságí hiánya míatt az ablak
vízzárási tulajdonsága rosszabb, mÍnt
ami a hasonló típusoktól elvárható' A
kezeléséhez a vasalat és a pántok le-
festése miatt nagyobb erőkífejtés
szükséges' Nincs rajta bukó funkcíó -

pedíg vizes helyiségben van - így csak
nyitott helyzetben lehet rajta sze|Iőz-
tetn1.

A he1yéró1 kifordult gumitömítés je-
lenleg befeszül a tok és a szárny közé,
ezért bezárni nehézkes, esetleg fél'
rezár, rJtó7agosan pedig sz(lnyogháló-
val kellett kiegészíteni, amit már
fe1ü1etkezeletlen 1écce1 szeseztek fel
rá, Esztétikailag sem kifogástalan a

végeredmény, bár - mÍvel áIlandóan nyitva van - na.
gyobb problémákat nem okoz,

Ml A MEGoLDÁS?
Elsósorban a megrendelók szemléletén kell váItoztatni,
hogy a funkcióhoz kész megoldást keressenek,

A jelenlegi múszaki probléma a beépített 120 cm-es gu.
mitömítés cseréjével megoldható, Az esztétikaÍ hibák meg-
f elelő eló1té s zíté s lftán f .e dő máz olás sal eltü n te th etó,lt,

A felhasznált anyagokból, alkatrészekbó1 el lehet készi
tení a jó minőségű' magas műszaki paraméterekkel ren-
delkező faablakot, Csak egy kis szakmai hozzáértés és 1e1-
kiismeretes munkavégzés szükséges hozzá a Íaipar részé-
ró1 és egy kis odafigyelés az építésben résztvevóttó1, hogy
betartsák a gyártási. és építési technológiákat és a felhasz-
nált anyagok, alkatrészek felhasználati útmutatóiban fog-
laltakat,
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