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Korunk építészetének
meghatároző
A
modern
építőanyagaaz üveg'
technológiáknak köszönhetően alkalmazási területei egyre bővülnek, egyben
magasabb életmínőségünkkialakításában vállalnak szerepet'
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Megdöbbentő tény.hogy a mai napig a Co,terhe1ésB]o/o-át
a lakossásífútó,berendezések
juttatjáka légkörbe Éppenezértfontos kihí
vás az energÍatakarékos
házak építése,
a meg1évókkorszerűsítése,
amelyben az egyik legjelentósebb e1emaz üveg,
Magyatországi viszony1atbanugyan növekUveg|épcsőszerkezet
felhaszná1ása,de
szik a korszerű építőanyagok
mégnagyon sok a tennÍva1ó'Az Európai Uni
Az építésitermékek műszaki követelmévalamint
óhoz val6 csatlakozásunkmindenképpenfel- nyeinek, megfelelóségigazo1ásának,
gyorsítja ezt a Íolyamatot, h i szen me ghatároző
íorgalombahozatalának szabályaftőI szó| a
fontosságúa lakosságíenergiamegtakarítás, )/200), (I.2t, BM-GKM-KvVM rendeiet,
ezen belül a minőségi üvegtermékek'illewe
Forgalombahozni (továbbÍorgalmazni)vagy
korszerű nyíIászárók alkalmazása.
beépítenicsak MEGFELELŐSÉGIGM,oLASSAL
Az üveg tartószerkezettéváIt,a magasépítés- rendelkezó,építési
tercé1ra
alkalmas építésÍ
ben teherhordó ésmerevítószerkezetkéntis méketszabad'
beépírhetó,A kutatásfejlesztés
eredményeként A rendelethatáIyakiteried valamennyi építéaz e1mú1tpár évben űjfajta anyagok,gyártás- si termékre,annak gyártójára, forga\mazójár
a'
jelentek meg,
technológíákésa1ka1mazások
be1foldiÍelhasznáIőiára,továbbáazezekbőIlétrehozott építményépíttetőjér
e, tervezőjére és
Az üvegszerkezetekke|szemben támasztott kívítelező;ére,
valamint az építésí
termékek
IegÍontosabb
műszaki követeImények
műszakt specifikációjá Í.jóv áhagyő, a megíele'
xxmechanikai ellená11ásésstabi1itás,
Iőség-igazolássorán közrem (íködő vízsgáIő,
w használatí biztonság,
ellcnőrző éstanúsítószervezetekre,az építméx zaj-ésrezgéselleni.védelem,
nyeket engedélyező,az építésfe1ügye1etí
és
x energíatakarékosság
fogyasztóvéde1mihatóságokra, továbbá a
éshővédelem,
x tartóssás'
vámszervezetekre'
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Üvegpadlószerkezet

A 2005-ös évfolyamán színtemínden üvegtermékre megjelent a harmonizá\t szabváiy,
Ezen ÍdószakÍg
a megfelelőségigazolás
a|apiát
az építőípariműszakiengedélyekképezték,ez
volt a műszakíspecifíkácíó,Aharmonízá\t szabványok érvénybelépésétó1
kezdve a gyáttók
már csak CE-jelöléSselhozhatjákforgalomba a
terméküket'200ó, szeptember !-jétőIaz alábbi
termékekrevonatkozóan:
x nátrium.kalcium-szilikáttivegalaptermékek,
e bevonatosüveg,
x speciálÍsalaptermékek:üvegkerámiák
x specíálisalaptermékek:
boroszílikátüvesek,
a hóerősítettnátrium-kalcium-szi
Iikátüies,
e' termikusan edzett bÍztonságinátrium.ka.í.
cium.szílíkát.üveg,
lx kémÍailagerósített nátríum-kalcium-szilikátüveg,
eítermikuSanedzettbÍztonságiboroszÍlíkát.
üveg,
w alkáliföld.szílíkátüvegalaptermékek'

A|apvető szabá|y, ame|y az
üvegszerkezetekre és az a|apüvegekre
egyaránt vonatkozik
u
r Forgalombahozni (továbbíorgalmazni)
va51
beépÍtenÍ
csak megfelelőségigazolássJ.
-"
rendelkezó.építési
célraalkalmas építési
terméket
L e I Í I l e K e t sszabad,
zaoal,
Építési
terméketépítménybe
betervezní
akkor szabad, ha a:aajóv áhagyott műszakí'1
specifíkácíóvan,
]
*
,
^
Ü ÁEpltesi
celraalkalmas a teÍmék.ha a gyártő
utasításaínakés az építészeti.,
műszakí.
terveknek megfeleló, szakszerű
követően, a terméktelies terveze.i
**.
tartamaalatt. rendeltetésszerű
hasznffiitEti *k
éselőírtkarbantartásmellett, az építménv,
amelybea termékbeépítésre
kertll, kielé.
gítiaz alapvetó követelményeket.
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HáromdimenziósÜvegszerkezet

Az építésitörvényá|ta|előírt megfe|e|őségigazolás köteIezettsége
2007' mátcíus L-jétőImár a következő ivegAmegfe1e1óségaztje7enti,hogy a termékmeg- termékekné1
ís kötelező a CE.jelölés haszná.
fe1ei a termékrevonatkozó követelménvef,- lata a forgalombaho
z atalhoz:
nek' Ezeketa követelményeketa műszakíspex szigetelő üvegegységek,
cifikáció.az építési
üveg esetében
a harmoniw hótezelt (heatsoaked),termÍkusanedzett
záIt szabvány tartalmazza'
nátrium.kalcíum.szÍlikát
biztonságiüveg,
,,i,'r li:r'iLla\;t, lr,,uir ,' r
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ésépítményekben
Szigete|őüvegegység
épü|etekben
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Tűzze|szembeni e|lenállás

A1

Tűzze|szembeniviselkedés

Uveghomlokzat

it*termÍkuSan edzett, a1ká1iíöld-szilikát biz L^ ^ ^ : - ! : \ - , ^ -
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w rétegeltüvegésrétegeltbiztonsági üveg,
Pé|daa cE-ie|ö|ésre
Az építésiüvegtermékekmegfele1óségigazolása történhet megíelelóségitanúsítványvagy
nyi1atkozatta1'
Azt, hogy
száIlítőimegfe1elóségi
me1yíketalkalmazzaa gyártó vagy a megfelelő
termékszabvány yagy a Íe\haszná\ásiterület
határozzameg' Minden e1járáseseténel kell
végezniaz e7ső típusvizsgálatotegy kÍje1ölt
rht.)' ami tartalszervezetnek(mÍntaz Énzlt
mazza az építésÍ
termék rögzített teljesítményjel\emzőita mríszaki előírásokban 1eírt
vizsgálatok és e1járások alapján, Ezek kiterjednek az a7apanyagra
vonatkozó mechanikai
vízsgálatokra,valamínt a hó. és páratechni
kai, akusztikai jellemzót vizsgálatára'
A kíjelölt szervezetnekaz első típusvizsgá1atotminden üvegtermékesetébenel ke11végeznie a termék kereskedelmí forgalomba
hozatala előtt és akkor, amíkor a termék tu1ajdonságaimegváltoznak,
e11árásese.
Minden megfe1elóségígazolásí
tén a gyártónak rendelkeznie ke11az izemi
gyártáse11enórzéssel,

KÜ|sótűzze|szembeniviselkedés

npd

Go|yóá|!óság

npd

Robbanássalszembenie||ená|lás

npd

Betörésse|szembenie||ená||ás

npd

Lengő iest becsapódásáva| szembenie|lená|lás

npd

Hirte|enhőmérsék|etvá|tozássa|
és hómérsék|etkÜ|önbségekke|
szembeniel|ená||ás

100K

Szé|.'hó.' á||andóés hasznos terhekkeI
szembenieIlenál|ás
Közvet|en |éghanggát|ás
HőtanituIajdonságok

4mm
26 dB
1,4W/m'K

Sugázási tu ajdonságok:

fényáteresztésésfényvisszaverés
0'BB,z0'10
jellemzok
napenergra
O,B7/O,11
Fe|Ü|vi|ágító

