Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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RHEINZINK

RHEINZINK szolgáltatások

Bevezetés
E kiadvány az alapvetõ ismeretek rövid összefoglalásával segítséget kíván nyújtani mindazok számára, akik
RHEINZINK®-kel terveznek és dolgoznak. Mind a munkahelyen, mint az irodákban (a mûszaki elõkészítés során)
kiegészíti az egyéb tervezési és kivitelezési segédleteket.
Tartalmazza azokat az legfontosabb alkalmazási szabályokat, csomópontokat és táblázatokat, amelyek alapján a
RHEINZINK® tetõfedéseket, homlokzatburkolatokat, csapadékvíz-elvezetéseket és szegélyezéseket mûszakilag
helyesen és szakszerûen lehet kialakítani.
Bár e rövid alkalmazási útmutató nem nyújthat minden a gyakorlatban felmerülõ különleges szerkezeti problémára
megoldást, átfogóan bemutatja mindazokat az alapvetõ ismereteket, amelyek az építésztervezõnek, a kezdõ és a
tapasztalt kivitelezõ szakembernek a mindennapi munka során segítséget nyújthatnak.
RHEINZINK - egy komplett rendszer
A RHEINZINK rendszere a fémlemezfedések területén egyedülállóan komplett. Az egyes elemek mindegyike a jól
mûködõ tetõt szolgálja:
 RHEINZINK® -lemezek: szalagban (max. szélesség: 1000 mm),
 és táblában (1000 x 2000 mm, homlokzatokhoz hosszabbakat is);
 RHEINZINK® -perforált lemez, a tetõszerkezet be- és kiszellõztetõ nyílásainak rovar- és porhó elleni védelmére,
 álló- és mozgófércek (tudatos elrendezésükkel a lemezsávok úgy rögzíthetõk, hogy hosszirányú hõmozgásuk ne
legyen akadályozott),
 RHEINZINK-REES hófogó rendszer (rögzítése - egyedülálló módon - nem a lemezfedésen átcsavarozással,
hanem a korcokra szorítással történik),
 Rugalmas betétes RHEINZINK-dilatációs elemek (segítségükkel a csatornában a hõmozgás lehetõsége nemcsak
a magasponton biztosítható),
 RHEINZINK-szellõzõ alátétszõnyeg (fokozottabb páraterhelés esetén is lehetõvé teszi a lemez alsó felületének
kiszellõztetését, csökkenti a kopogó esõhangot),
 RHEINZINK-korctömítõ szalag (a kislejtésû felületek korcaiba beszorítva növeli azok vízzáróságát),
 ENKOLIT lemezragasztó anyag (ablakkönyöklõ és fallefedés ragasztott rögzítéséhez),
 RHEINZINK® -ereszcsatorna-rendszer (az MSZ EN 612 szerinti elemekkel),
RHEINZINK-szolgáltatások
A RHEINZINK tudja, hogy a jól mûködõ fémlemezfedések elkészítéséhez nem elég egy jó anyag, az azt támogató
rendszer komplettsége, és a technológiát ismerõ mester - a kívánt végeredmény eléréséhez a RHEINZINK tudásával elérhetõ tökéletes mûszaki elõkészítés is szükséges.
A fémlemez szerkezetek aljzatát már a csomópontok ismeretében kell kialakítani - ez pedig nem lehetséges tervek
nélkül, amelyek alapján az ácsmunka is megfelelõen készíthetõ el.
A RHEINZINK szolgáltatásai az alábbiak:
 alkalmazástechnikai tanácsadás a tervezés idõszakában a tetõ koncepciójának kialakításához és csomópontjaihoz
 költségvetés-készítés (nagyobb projekteknél)
 kivitelezõi tanácsadás a fedés készítéséhez
 elõprofilozó, lemezsáv-ívesítõ, korclezáró gépek kölcsönzése a RHEINZINK bádogos-továbbképzõ tanfolyamokat
elvégzett kivitelezõk számára

RHEINZINK-bádogos-továbbképzõ tanfolyamok
A RHEINZINK évente bádogos-továbbképzõ tanfolyamokat szervez.
A RHEINZINK ausztriai oktatóközpontjában megtartott egy hetes tanfolyamokon a résztvevõk megismerhetik a
korctechnikával készülõ RHEINZINK®-fémlemez fedések csomópontjait, a fedés legfontosabb elveit, épületszerkezeti és -fizikai követelményeit, valamint a korszerû korctechnika gépeit, eszközeit.
A tanfolyamot elvégzett szakkivitelezõket a RHEINZINK ajánlja az anyagából készülõ fémlemezfedések
elkészítéséhez.
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RHEINZINK® anyag - Ötvözet-összetétel és minõsítés - Magyar szabványok

1.

A RHEINZINK® ANYAG

1.1

Ötvözet-összetétel és minõség

A RHEINZINK® -lemezek anyaga a DIN EN 988 szabvány követelményeit kielégítõ titáncink ötvözet.
A RHEINZINK-ötvözet a DIN EN 1179 szabvány szerinti különösen nagy tisztaságú (99,995%) elektrolitcinkbõl készül, pontosan meghatározott mennyiségû (az anyagtulajdonságokat javító) réz és titán
ötvözõanyag hozzáadásával.
A RHEINZINK®-termékek gyártási folyamatának minõségbiztosítása a legmagasabb szint, a DIN ISO 9001
szerint hitelesített, s minõségük kielégíti (mindezidáig egyedüliként) a TÜV RHEINLAND által kidolgozott
„QUALITY ZINC" követelményrendszer elõírásait, amely a titáncink termékekre jelenleg a legszigorúbb
minõségi feltételeket határozza meg.

E követelmények kielégítését a RHEINZINK különleges gyártási eljárása teszi lehetõvé: a folyamatos
szélesszalag-öntési-hengerlési-feltekercselési eljárás egyenletesebb kristályszerkezetet alakít ki, mint az
egyébként jellemzõ többütemes gyártás (ahol az anyag végleges vastagságra hengerlése már kihûlt
állapotban történik). Az ebbõl eredõ könnyebb alakíthatóság és kisebb repedésveszély elõnyeit nemcsak
az anyaggal dolgozó iparosok értékelik, hanem biztonságosabb fedések is készíthetõk az anyaggal.
A RHEINZINK®-ötvözet patinásodása - az ötvözõanyagok részaránya következtében - az anyagra jellemzõ,
nemes kékesszürke színre történik, amelynek kissé mélyebb tónusát különösen az építészek értékelik magasra.

Hazai minõsítés
A RHEINZINK® -lemezek alapanyaga az MSZ 707 szabvány szerinti jelû nagy tisztasági fokú cinkbõl
készül, minõsége megfelel az MSZ 719 „Ötvözött és ötvözetlen hengerelt horgany lemez és szalag" szabvány É-Zn jelû követelményszintjének.
A RHEINZINK®-termékek Magyarországon az ÉMI A-930/93 Építésügyi Alkalmassági Bizonyítványa
alapján építhetõk be - korcolt fedésként is.
Magyar szabványok, irányelv
Az MSZ 7952 szabvány szerint a lécbetétes horganylemez-fedések anyagvastagsága 0,75 vagy 0,65 mm
- a horganylemez-táblák korábbi anyagvastagságához igazodva, s figyelembe véve azt is, hogy a hagyományos (táblákból készülõ) fedések keresztirányú fekvõkorcai a szél szívóerejével szembeni
merevítésként is szolgálnak. (A korcolt fémlemezfedésekrõl szóló MSZ 7951 e kérdést nem szabályozza,
mert a hagyományos - ötvözetlen - horganyból a fokozott repedésveszély miatt állókorcos fedéseket nem
készítettek. Ez csak az ötvözött horganylemezek alkalmazásával vált lehetõvé.)
A DIN 17770 és az ÖNORM B2221 szabványok a titáncink anyagú fémlemezfedések minimális anyagvastagságául a 0,7 mm-es lemezvastagságot írják elõ (670 mm-es lemezsáv-szélességig). A hazai kontinentális (azaz szélsõséges, és télen hóban gazdag) idõjárási viszonyok között természetes is, hogy a ma
már jellemzõen lemezsávokból készülõ fedéseknél igazodjunk az Európában jellemzõ szabályozáshoz.
Ezzel nálunk is nagy biztonsággal megelõzhetõk a szél szívóerejébõl és a fokozott hõmozgásból adódó
igénybevételek miatt kialakuló repedések.

1.2





Anyagjelölés

RHEINZINK® táblalemezeken és lemezszalagokon: folyamatos festett jelölõsáv a lemez hátsó oldalán
az ereszcsatornákon és lefolyócsöveken: folyamatos nyomott jelölõsáv
a csatornaelemeken: nyomott jelölés
a csapadékvíz-elvezetõ rendszer termékeinek csomagolásán: felragasztott címke, a termékek részletes adataival

R H E I N Z I N K® – Állókorcos homlokzatburkolatok
4

Anyagjellemzõk

1.3










Anyagjellemzõk

Sûrûség:
Olvadáspont:
Újrakristályosodási határhõmérséklet:
Hõmozgási együttható a hengerlés irányában:
Hõmozgási együttható a hengerlésre merõlegesen:
Elektromos vezetõképesség:
Szakítószilárdság Rm:
0,2-es nyúláshatár (egyezményes folyáshatár) Rp 0,2:
Lemezvastagságok:

7,2 g/cm3
418 °C
> 300°C
2,2 mm/m ⋅ 100°C (K)
1,7 mm/m ⋅ 100°C (K)
17 m/Ω⋅mm2
≥ 150-190 N/mm2
110-160 N/mm2
(0,65 -) 0,7 - 0,8 - 1,0 mm
(más vastagságok 0,5 - 2,0 mm megrendelhetõk)

Lemezvastagság
(mm)

Kiterített szélesség
(mm)
1000
7,2
5,76
5,04

1
0,8
0,7

670
4,82
3,86
3,38

600
4,32
3,46
3,02

500
3,60
2,88
2,52

400
2,88
2,3
2,02

333
2,4
1,92
1,68

280
2,02
1,61
1,41

250
1,8
1,44
1,26

200
1,44
1,15
1,01

Fajlagos felületsúlyok a lemezvastagság és a kiterített szélesség függvényében (kg/m)
Vastagság
0,65mm

0,7mm

0,8mm

1,00mm

1,2mm

Aero 46
1,0mm

Fajlagos
2
2
2
2
2
2
4,68 kg/m 5,04 kg/m 5,76 kg/m 7,20 kg/m 8,64 kg/m 3,85 kg/m
súly
11,52 kg
9,36 kg
10,08 kg
14,40 kg
17,28 kg
7,70 kg
Táblasúly

Aero 63
1,0mm
2,65 kg/m
5,30 kg

2

Aero 46: a perforált RHEINZINK ® -lemeztábla márkaneve (szabad szellõzõ nyílásméret Ao = 46 %)
Aero 63: az expandált RHEINZINK ®-lemeztábla márkaneve (szabad szellõzõ nyílásméret Ao = 63 %)

A RHEINZINK®-táblalemezek súlya (1000 × 2000 mm mérettel)
(a táblázatokban közölt lemezhosszaktól és -súlyoktól ± 2% eltérés megengedett)

1.4

Felület

A RHEINZINK® -lemezek felsõ és alsó oldala a hengerlés mûszaki jellemzõibõl adódóan kissé különbözik
egymástól.
Az anyagjelölés sávja mindig a táblák és lemezszalagok alsó felületén található.
A hengerlés iránya a felületen egyértelmûen felismerhetõ.
Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy:
 kívülrõl mindig a lemez felsõ oldala legyen látható,
 az 1,0 m-nél hosszabb lemezsávok párhuzamos hengerlési irányba fordítva legyenek rögzítve.
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RHEINZINK felületek – „standard” és „patinapro” lemezek

1.4.1

A RHEINZINK®-standard (eredeti fényû) lemez

A RHEINZINK®-standard (eredeti fényû) lemez mindenféle korcolt és forrasztott technológiával kivitelezett
bádogosmunkához alkalmas.
Felületén egy természetes patinaréteg alakul ki - az alkalmazás helyétõl és a tetõ lejtésétõl függõ idõtartam elteltével (általában 6-12 hónap alatt).
 E patinásodás a RHEINZINK®-nél (az ötvözet-összetétel jellemzõibõl adódóan), egyedi, kékesszürke
színû, más hasonló anyagoknál kissé mélyebb tónusú.
A patinaréteg kialakulásához folyamatos széndioxid-hozzávezetésre van szükség - ezért szükséges a
fedés szellõztetése. (Szellõztetés hiányában a felületen cinkhydroxid - azaz ún. „fehérrozsda” - alakulhat ki.)

1.4.2

A RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított) lemez

 A RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított) lemezt az esztétikailag igényes tetõ- és homlokzati

felületekhez és esõcsatornákhoz fejlesztették ki - olyan speciális alkalmazási területekre, ahol a
RHEINZINK®-felület végleges nemes kékesszürke színe már az épület átadásának pillanatában
megkívánt. Elegáns felülete különösen illik a nagyértékû természetes anyagokhoz (kõ, üveg, stb.).
 A RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított) lemez felületének selymes kékesszürke színe és felületi

struktúrája rendkívül hasonló a természetesen patinásodott lemezhez.
 A RHEINZINK különleges elõpatinásítási eljárása azonban nem bevonatot eredményez, így a ter-

mészetes patinásodási folyamat teljesen le tud játszódni - ezáltal a felület sokkal egységesebb megjelenésû lehet.
Megjegyzés:
A „patinapro” (elõpatinásított) felület nem tökéletesen homogén megjelenésû, mint a bevonatos lemezek.
Ez az elõpatinásítás egy különleges, a világon egyedülálló eljárással készül. Ennek során a felület megváltoztatása
olyan módon történik, hogy az mind színárnyalatát, mind struktúráját tekintve hasonló lesz az idõjárási hatásoknak
kitett, természetesen patinásodott titáncink felülethez - annál azonban sokkal egységesebb -, mégsem akadályozza
azon a természetes védõréteg kialakulását. A gyártás komplex folyamatában kialakulhatnak ugyan árnyalatnyi
eltérések, ezek azonban soha nem zavaróak, hiszen az anyag nemes szépségét éppen természetes, élõ felülete adja.

Az ilyen felületi kialakítású lemez egységes, nemes színtónusa az eltelt évekkel tovább mélyül: még „érettebbé”, még „patinásabbá” válik. A nemes szépséget és minõséget sugárzó megjelenés titka, hogy e tónus
- éppen természetes és élõ jellege miatt - nem írható le csupán egyetlen RAL-színnel, annál sokkal
összetettebb, komplexebb, s ezért elegánsabb.

Az új fejlesztésû RHEINZINK®-„patinapro” elõpatinásított felület

Zenei Oktató Központ derékszögû állókorcos homlokzatburkolata, elõpatinásított felülettel, Lingen

R H E I N Z I N K® – Állókorcos homlokzatburkolatok
6

Összeépíthetoség más fémekkel, anyagokkal

 A homlokzatfelületeken lehetõleg mindig RHEINZINK®-„patinapro” felületû lemezt kell alkalmazni.

Az elõpatinásított RHEINZINK®-„patinapro” lemezt a homlokzatokon alkalmazva nem jelentkeznek
zavaró reflexiók, s a bevonat nélküli jelleg következtében a felület évek múlva sem fakul, nem válik
foltossá. (Éppen e jellemzõje teszi a RHEINZINK®-„patinapro” lemezt az igényes középületekhez és a
mûemléki felújításokhoz való alkalmazásra is egyaránt különösen elõnyössé.)
A speciális gyártási technológia eredményezi, hogy az elõpatinásított felületû RHEINZINK®-lemez
alapvetõen különbözik más hasonló gyártmányoktól. Mivel a RHEINZINK elõpatinásító eljárásánál nem
készül a felületre ráhordott réteg, a cinkfelület eredeti természetes tulajdonságai teljes mértékben megmaradnak:
 lemez a rendszer részét képezõ „ZD-pro” márkanevû forrasztóvízzel kiválóan forrasztható, a forrasztási

felület bármilyen elõzetes kezelése nélkül is (nem kell bevonatot eltávolítani),
 az elõprofilozó és korclezáró gépekkel is az eredeti fényû (standard felületû) RHEINZINK®-lemezekkel

azonos módon dolgozható fel,
 mivel e felületi kezelés nem bevonat, a vele ellátott lemezek ugyanúgy hajlíthatók, mint az eredeti fényû

RHEINZINK®-lemezek, anélkül, hogy a felületi réteg repedésétõl kellene tartani,
 a RHEINZINK®-lemezeknél még a megmunkálás során keletkezett esetleges karcolások, sérülések is
„öngyógyulóak”, hiszen a fémtiszta felületen azonnal elinduló természetes patinásodási folyamat az eredeti kékesszürke színtónust állítja vissza.
Az az elõny, hogy az anyag így tökéletesen forrasztható marad egyedülálló a titáncink lemezek felületi
kezelése területén. Az a tény, hogy a forrasztott kapcsolatok így a szokásosat meghaladóan megbízhatóak lehetnek, lehetõvé teszi, hogy a RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított) lemezzel még a
különösen nehéz csomópontok is megoldhatók, s a belõle készült csatornák (felületi kezelés) nélkül is
tartósan és megbízhatóan mûködõ vízhatlan csatlakozásokkal folytonosíthatók.
Megjegyzés:
A fenti esztétikai és alkalmazási elõnyök miatt a RHEINZINK a természetes felületû lemezeket elõnyben részesíti az
- általában környezetkárosító eljárással készülõ és változó színû - bevonatos lemezekkel szemben. A lemez felülete
azonban szükség esetén festhetõ. Az alkalmazható festési eljárásokról a RHEINZINK alkalmazástechnikai tanácsadó
szolgálata tud tájékoztatást adni.

Az utóbbi idõben a RHEINZINK kifejlesztett egy új organikus (néhány hónap alatt természetes módon
lebomló) felületvédelmet is, amely a felületet még selymesebbé teszi, s megoldja a lemez építés közbeni
hatásoktól történõ védelmének problémáját is: e fejlesztés eredménye a korábbi elõpatinásított
RHEINZINK®-lemez továbbfejlesztett változata, a RHEINZINK®-„patinapro” felületû lemez.
Az új - a lemez beépítését követõen automatikusan lebomló - felületvédelem tovább javította az elõpatinásított RHEINZINK®-lemezek jó tulajdonságait: védi a lemezt a beépítés, a tárolás és a szállítás során,
a látható ujjnyomok keletkezésétõl, és tovább javítja a feldolgozhatóságot a görgõs lemezalakító (elõprofilozó, ívesítõ) gépeken.

1.5

Ellenállás külsõ hatásokkal szemben

1.5.1

Összeépíthetõség más - feljebb elhelyezkedõ - fémekkel

A RHEINZINK® az alábbi anyagokkal gond nélkül összeépíthetõ:





az alumíniummal, mind bevonat nélküli mind bevonatos felülettel,
az ólommal,
a rozsdamentes acéllal,
a horganyzott acéllal (itt a rozsdalefolyási nyomok - például a vágott élekbõl adódóan - nem kizártak).

Károsodás alakulhat ki:
 a rézzel történõ összeépítés esetén.
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A RHEINZINK® feldolgozása - Tárolás, szállítás - A feldolgozás módja

1.5.2

Összeépíthetõség más - feljebb elhelyezkedõ - anyagokkal

Károsodás alakulhat ki a RHEINZINK® anyagú homlokzatburkolatokon, ha az elõbbi anyagok felületérõl
csapadék folyik annak (védõréteg nélküli) felületére:
 a bitumenes szigetelõlemezrõl (az oxidációs savkorrózió miatt),
 a PVC tetõszigetelésrõl (a sósav-kibocsátás miatt).

1.5.3

Összeépíthetõség más anyagokkal

 A szilikátkötésû ásványi anyagok (mész, cement, gipsz), valamint egyes savas fafajták (vörösfenyõ,

tölgy, gesztenye, cédrus) nedvesség jelenléte mellett a fémeket korrodálják.
 A RHEINZINK®-lemezek és a fenti anyagok között egy alkalmas elválasztó réteget kell alkalmazni.

1.5.4

Az olajfûtések hatása a felületre

A RHEINZINK®-lemez felülete elsõsorban akkor színezõdhet el, ha
 az olaj tüzelõanyagú fûtõberendezés rosszul méretezett, vagy nincs jól beállítva.
Ilyen elszínezõdések többé-kevésbé láthatóan bármely anyagú fémlemezfedéseken kialakulhatnak.
Megjegyzés:
A megrendelõt elõzetesen tájékoztatni kell a megfelelõ olajminõség használatának, az égõ helyes beállításának,
valamint a rendszeres karbantartás elvégzésének fontosságáról. Gázüzemû kazánoknál nem alakulhat ki
elszínezõdés.

2.

A RHEINZINK® feldolgozása

2.1

Tárolás és szállítás

A RHEINZINK®-termékeket mindig szárazon és átszellõztetetten kell tárolni és szállítani.

A lemeztekercsek tárolásának és szállításának módja
Megjegyzés:
A lemezek és az elemek tárolása számára mindig ajánlott az építkezés területén az építésvezetõségtõl mindig
igényelni kell egy száraz és szellõztetett helyiséget igényelni.

Az elõprofilozott lemezsávok tárolásának és szállításának módja

2.2

A feldolgozás módja

A bádogosmunkákat Magyarországon korábban az MSZ 7928-7952 szabványok szabályozták, amelyek
egy részét 1998-ban kivonták.
A korcolt fémlemezfedésekre az MSZ 7951, a lécbetétes fedésekre pedig az MSZ 7952 szabvány
vonatkozik.
Németországban a bádogosmunkákat a DIN 17770 szabvány és a ZVSHK szakmai szövetség „Bádogos
Irányelvei”, Ausztriában pedig az ÖNORM B2221 szabványok szerint kell kivitelezni.
Megjegyzés:
Szerzõdéses munkák esetén elõ lehet írni, hogy a kivitelezés a RHEINZINK alkalmazástechnikai elõírása szerint
történjen. Ez valamennyi szerzõdõ fél érdekét szolgálja.
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Lágyforrasztás - Korcolt kapcsolatok - Átlapolások

2.2.1 Jelölések a lemezen
 A felületen jelölni csak puha ceruzával lehet; éles vagy hegyes tárggyal (karctû, zsebkés) a lemezt nem

szabad megkarcolni.

2.2.2

Kötési módok

2.2.2.1 Lágyforrasztás
Ha vízhatlan lemezkapcsolatra van szükség, a RHEINZINK®-lemezeket lágyforrasztással folytonosítják.
A vízlevezetõ profilokon (az ereszcsatornákon, vápákon, lefedéseken) az alakhoz igazodó és vízzáró forrasztott kapcsolatot egy folyamatos munkamenetben kell kialakítani.
A forrasztott kapcsolatok mellett - a repedésmentesség biztosítására - mindig be kell építeni dilatációs elemeket is.
A forrasztás segédanyagai és szerszámai:
 forrasztópáka (ún. „kalapácsfejû páka”), súly: kb. 500 g legyen,
 folyasztóanyag (forrasztóvíz): RHEINZINK Z 04-S, ill ZD-pro jelû

(gazdaságosabbá teszi a forrasztást),
 forrasztóón: L-Pb Sn 40 (Sb) jelû (40%-os, alacsony antimon tartalmú).

Metszet a RHEINZINK ®-lemezek
forrasztott kapcsolatáról

Megjegyzés:
A RHEINZINK® lágyforrasztása annyiban különbözik a horgany hagyományos forrasztásától, hogy az anyag különleges ötvözet összetétele és gyártási eljárása (magas újrakristályosodási hõmérséklete) révén a lemezek forrasztott
kapcsolata erõsebb lehet, mint az anyag általános helyen. Így a forrasztás többé nem a csatorna „gyenge pontja”,
ahol a repedések kialakulnak. E speciális szabadalmaztatott (DBP 2607970) forrasztási technikát - amelynél még
erõsítõ gyöngyforrasztásokat sem kell készíteni - a szakemberek a RHEINZINK bádogos-továbbképzõ tanfolyamain
sajátíthatják el.

A forrasztási varrat szélessége vízszintes felületen
legalább 10 mm, függõleges felületen pedig legalább 5 mm legyen.
 A RHEINZINK® -„patinapro” (elõpatinásított) anyag a ZD-pro márkanevû forrasztóvízzel ugyanúgy for-

rasztható, mint az eredeti fényû lemez, mert az elõpatinásítás a RHEINZINK®-nél nem bevonatjellegû.
Így a forrasztási varrat szilárdsága is azonos értékû. E tulajdonsága miatt a bádogosok különösen kedvelik.

2.2.2.2 Korcolt kapcsolatok
A hosszirányú lemezkapcsolatokat kettõs állókorccal, derékszögû állókorccal, kettõs derékszögû állókorccal,
vagy – egyes esetekben – lécbetéttel alakítják ki.
Az egyszeres és kettõs fekvõkorcokat általában csak a keresztirányú lemezkapcsolatokhoz szabad használni.

2.2.2.3 Átlapolások
 A felhasználás területe: pl. nagy lejtésû kiselemes fedésû tetõk vápája (peremezéssel), lécbetétek

letakaró eleme, stb.
 Az átlapolás szélessége

≥ 15° lejtésû vápában:
≥ 22° lejtésû vápában:

≥ 150 mm
≥ 100 mm

R H E I N Z I N K® – Állókorcos homlokzatburkolatok
9

Hõmozgás

2.2.3 Hajlítások
A gépi vagy kézi élhajlítások hajlítási sugara legalább ≥ 1,75 mm legyen (még kedvezõbb: 2,0 mm).
(Az íves - azaz nem éles - hajlítás a homlokzati munkáknál különösen fontos !)

2.3

Az anyag hõmérséklete

 Ha az anyag hõmérséklete ≥ 10°C: a lemez jól alakítható melegítés nélkül is.
 Ha az anyag hõmérséklete ≤ 10°C: ütésekkel történõ alakítás és kézi megmunkálás esetén az alakítás

környezetében a lemezt elektromos RHEINZINK-hõlégfúvóval kell melegíteni. A melegítés lehetõleg az
alakítás folyamatával együtt haladjon elõre. (Egy hazai elõírás szerint a horganylemezt nem is szabad
+ 4 °C hõmérséklet alatt feldolgozni.)
Ha a költségvetésben a melegítés nincs külön kiírva, a munka megkezdése elõtt az arra jutó munka-többlet elszámolását az építésvezetõséggel egyeztetni kell. Megjegyezzük, hogy fagyos idõben a hideg
kezekkel a nagy precízséget igénylõ hajlítások (pl. gyûrt korc) nehezebben vagy egyáltalán nem
végezhetõk szakszerûen, ezért célszerû a bádogos munka elhalasztása.
Forrasztás:
 A lemezt forrasztani bármely hõmérsékleten szabad.

2.4

Hõmozgás

A hõmérséklet változása következtében fellépõ hosszváltozás (tágulás és összehúzódás) lehetõségét
mind a tetõfedések és a homlokzatburkolatok lemezsávjainál, mind a hagyományos épületbádogos
munkák és csapadékvíz-elvezetõ rendszerek elemeinél biztosítani kell.
∆I = l0 ⋅ ∆ϑ ⋅ α

A hosszváltozás számítása:
a képlet jelölései

Megnevezés

∆l

hosszváltozás

l0

méretezési hossz

∆ϑ

∝

hõmérsékletkülönbség a
beépítési hõmérséklethez (Tb)
viszonyítva

magyarázat/nagyságrend

mm
a rögzítés helye és a lemez
vége közötti távolság
tágulás:
Tmax - Tb
összehúzódás:
Tb - Tmin
Tmax = +80°C ⇒ 353 K
Tmin = -20°C ⇒ 253 K

hõmozgási együttható

Számítási példa:
Fektetési hõmérséklet:
Lemezsáv hossza:

egység

2,2

m
K (°C)

mm/m⋅100K

15°C
16,0 m

Hõtágulás:
16,0 m ⋅ 2,2 mm / (m ⋅ 100K) ⋅ 65 K = 22,9 mm
Összehúzódás:
16,0 m ⋅ 2,2 mm / (m ⋅ 100K) ⋅ 35 K = 12,3 mm
Figyelem!
A hõsugárzás következtében a fémlemez hõmérséklete jelentõsen eltérhet a levegõ hõmérsékletétõl. A
tetõ lejtésszögétõl, a napszaktól és a felület tájolásától függõen a lemez hõmérsékletének változása akár
a 100 K-t is elérheti (-20°C-tól +80°C-ig).
 A hõmozgás miatt a fémlemezfedés szerkezeti elemeiben dilatációs megoldásokat kell kialakítani.

Ennek módját az egyes fejezetekben ismertetjük.
 A vízelvezetésnél és a vonalas letakarásoknál a hõmozgás biztosítására jól alkalmazhatók a rugalmas

betétes RHEINZINK-dilatációs elemek.
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A hõmozgást lehetõvé tevõ elemek beépítése és a hõmozgás biztosításához szükséges mûszaki
intézkedések megtétele akkor is hozzátartozik a feladat szakszerû elvégzéséhez, ha a megbízó azok
mennyiségét és a szerkezeti megoldás módját a költségvetéskiírásban nem határozta meg. Ma azonban
már az elvárható gondossághoz tartozik, hogy a dilatációkat a költségvetésben is feltüntetik, és az alapján
veszik számításba.

2.5

Rögzítések

A rögzítés módját és kiosztását az aljzat jellemzõi, valamint a rögzítendõ elem mérete és funkciója alapján
kell megtervezni.
A rögzítések lehetnek: közvetlen- (direkt), közvetett- (indirekt) és ragasztott rögzítések.
 Közvetlen módon (szöggel, csavarral vagy szegeccsel) legfeljebb 3 m hosszú elemeket lehet rögzíteni

(pl.: viharlécet).
 Közvetett rögzítés a fércekkel történõ rögzítés.

A RHEINZINK®-lemezeket ENKOLIT lemezragasztó anyaggal is lehet rögzíteni (a ragasztás elsõsorban
fal- és párkánylefedéseken használatos).
Figyelem!
Amennyiben az egyes elemeket forrasztással (vagy más nem mozgóképes módon) folytonosítják, akkor a hõmozgás
lehetõségét meghatározott távolságokban elhelyezett dilatációs megoldásokkal kell biztosítani (a csatornákban rugalmas betétes RHEINZINK-dilatációs elemekkel, a lefedéseken és szegélyezéseken elsõsorban mozgóképes
lemezkapcsolattal).

3.

A KORCTECHNIKÁVAL KÉSZÜLÕ RHEINZINK®-HOMLOKZATBURKOLATOK SZERKESZTÉSI ELVEI

3.1

Általános szerkesztési elvek

A homlokzatburkolat nemcsak az épület külsõ
falának idõjárás elleni védelmét látja el,
hanem sokkal inkább az építészeti megjelenést szolgálja. Mivel a homlokzatburkolatok
- ellentétben a tetõvel - mindig szem elõtt vannak, rajtuk még inkább jól láthatóak a hosszés keresztirányú kapcsolatok kiosztásai és a
csomópontok kialakításának részletei. A
látványt meghatározza a lemezsávok szélessége és felülete is.
Figyelem!
A bádogos technológiával készülõ RHEINZINK®homlokzatburkolatokat nem szabad egyszerûen
csak „függõleges tetõk”-ként kezelni: tervezésük
és készítésük során a lemezszalagok és -táblák
tetõfedésként történõ alkalmazásán túlmenõ
különleges követelményeket is ki kell elégíteni.
RHEINZINK®-korcolt homlokzatburkolat
Hünibach Iskola, Hilterfingen (CH)
 A derékszögû állókorcos RHEINZINK®-fedéseket az építtetõk körében a kedvezõ ára teszi különösen

kedveltté az igényes homlokzati rendszerek között.
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A magasabb esztétikai igények teljesítéséhez az alábbi követelményeket kell kielégíteni:
 RHEINZINK® „patinapro” (elõpatinásított) anyag választása

(ha nincs különleges építészeti hatás elérése – pl.: a hullámosság szándékos megjelenítése – iránti elképzelés),
 a burkolat lehetõleg táblalemezbõl készüljön,
 a lemezek vastagsága a tetõfelületen alkalmazott lemezek vasatgságához képest megnövelt legyen (a

hullámosság csökkentése érdekében),
 a korcok egymástóli távolsága a tetõfedéseken elõírtnál kevesebb legyen

(a sûrûbb korcok merevítik, s így simábbá teszik a burkolati lemezeket),
 a lemezsávok hossza a tetõn alkalmazottakhoz képest csökkentett legyen

(a hõmozgás korlátok között tartása és az állványon történõ mozgathatóság miatt),
 a lemezeket úgy kell rögzíteni, hogy azokban ne legyen belsõ feszültség és a hõmozgás tökéletesen

akadálymentesen lejátszódhasson,
 a csomópontok kialakítása lehetõleg úgy történjen, hogy a lemez alakítása ne hagyjon nyomot

és ne okozzon az anyagban feszültséget (pl. ütésszerû alakítás nélkül),
 a természetes (nem bevonat-jellegû) felület jellemzõibõl adódóan egy homlokzati felületet lehetõleg egy

gyártásból származó RHEINZINK® „patinapro” lemezanyagból kell készíteni.
(A rögzítõ- és szegélylemezek, ablakkönyöklõk, stb. esetleg származhatnak más gyártási sorozatból),
 egy-egy homlokzati felület burkolata lehetõleg egy munkamenetben készüljön - a felület természetes
„érési” (karbonatizációs) folyamatának egyenletessége érdekében.
(Az építési ütemtervet érdemes az építésvezetõséggel elõre egyeztetni.)
Megjegyzés:
Nagyobb homlokzatfelületeknél a burkolat készítésének alapos mûszaki elõkészítése elengedhetetlen: falnézetekkel
(a sávkiosztás és a nyílások összehangolásával), részlettervek készítésével, az aljzat pontos megtervezésével,
valamint a tervezõ és megbízó elképzeléseinek megfelelõ anyag (típus, méret) és kivitelezési technológia
megválasztásával.

Állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolat, Novo Nordisk Irodaház, Mainz (D)
A korcolási tengelytávolságok és a nyílások méretének összehangolása tervezõi
tudatosságot sugall.
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Állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolatok – Általános szerkesztési elvek

A bádogos technikával készült fémlemez tetõfedések általában a „fokozottan vízzáró” kategóriába tartoznak: ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tetõhéjalás a tetõre jutó csapadékot nagy biztonsággal elvezeti,
arról a hosszirányú kapcsolatok magasságánál alacsonyabban pangó víz sem juthat be a tetõszerkezetbe
(ha nincs síkban fekvõ keresztirányú kapcsolat), de ha a felületen álló víz magassága eléri a kapcsolatok
magasságát, az a fedés alá beszivároghat. Mivel a homlokzatoknál nem fordulhat elõ a felületen álló
csapadék, azokra tulajdonképpen alacsonyabb vízzárósági követelményeket kell érvényesítenünk: ez
lehetõvé teszi, hogy a csomópontok „lazább” kialakításúak lehessenek, s a burkolat felülete így
egészében hullám- és feszültségmentesebb, ezáltal esztétikusabb lehessen.
A héjazat alatt a homlokzatoknál is mindig átszellõzõ légteret kell kialakítani; ennek szerepe azonban itt
nem elsõsorban a fedési elemek alá (kedvezõtlen körülmények között) bejutott nedvesség elszállítása az
átszellõztetett légtérben folyamatosan áramló levegõ által, hanem az épület kedvezõ hõháztartásának biztosítása.
Megjegyzés:
A bádogostechnikával készülõ homlokzatburkolatokat különösen gondosan kell kivitelezni, mert minden hiba és apró
gondatlanság láthatóan megjelenik. Mivel a homlokzatokkal szembeni esztétikai igények sokkal magasabb szintûek,
mint a tetõ esetén, az egyes elemek üzemben történõ elõregyártása elengedhetetlen. A vállalkozó különös gondossági kötelezettségéhez hozzátartozik a szakszerû munkavégzéshez szükséges szerszámok és gépek használata is.
 A lemezsávokban keletkezõ feszültségek

a felület nem kívánatos hullámosodását
okozhatják. E feszültségek adódhatnak
például a gyártásból (nem megfelelõ
titáncink anyag választása esetén), a túl
vékony lemezvastagságból, a hossz- és
keresztirányú kapcsolatok kialakításának
módjából, stb.. (Egyes esetekben azonban a lemez hullámos felületének
építészeti hatását tudatosan alkalmazzák.
Ld. Vitra Center épület)

A RHEINZINK®-„standard” felületû anyaggal készített állókorcos homlokzat-burkolat szándékos építész választás: a cél a lemezfelület
organikus hatásának bemutatása – Vitra Center, Birsfelden bei Basel (CH)
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RHEINZINK®-állókorcos homlokzatburkolatok – Aljzatszerkezet

 A homlokzatburkolatokat úgy kell rögzíteni, hogy az épület dilatációja mentén az épület mozgása

következtében rajtuk ne alakulhasson ki alakváltozás, deformálódás, valamint az épület mozgása miatt
a homlokzatburkolat anyagában kialakuló feszültségre visszavezethetõ károsodás.
 A szél és a hõmozgás következtében fellépõ, nem kívánt zajhatások kialakulását megfelelõ mûszaki
megoldásokkal meg kell akadályozni.
A bádogos technikával (aljzattal, vagy anélkül) készülõ homlokzatburkolatok különleges épületszerkezeti
követelményeire hazánkban külön szabványok jelenleg nem vonatkoznak, így általánosságban ezekre is
a tetõhéjalásokra vonatkozó szabványos elõírások érvényesek:
- MSZ-04-803-16:1990
- MSZ 7959-1:1978
- MSZ 7959-4:1978

„Építõ- és szerelõipari épületszerkezetek.
Épületbádogos szerkezetek”
„Épületbádogos szerkezetek terminológiája.
Szerkezeti elemek”
„Épületbádogos szerkezetek terminológiája.
Fémlemezfedések”

Az épületek homlokzatán alkalmazott anyagokat és az építészeti megjelenéssel szembeni
követelményeket gyakran helyi építési elõírások is szabályozzák.
Ezért – annak érdekében, hogy e követelmények betartásának szükségessége ne építés közben derüljön
ki – a homlokzati munkák megkezdése elõtt – még felújítási munkák esetén is – ajánlatos az illetékes
építési hatóság véleményét kikérni. (Szükség esetén a homlokzat állékonyságára vonatkozó tartószerkezeti igazolás benyújtásával együtt.)

3.2

Aljzat

A bádogostechnikával készülõ (korcolt vagy lécbetétes) RHEINZINK®-falburkolatok aljzatára, annak
rögzítéseire és behorgonyzására, valamint az alattuk alkalmazott hõszigetelésre alapvetõen ugyanazok a
szabályok érvényesek, mint a tetõére, de itt általában magasabb szintû tûzvédelmi követelményeknek kell
eleget tenni (ezért például a fém, vagy az impregnált építõlemez anyagú aljzatok alkalmazása gyakoribb).
Figyelem!
A homlokzatburkolatok aljzatát (a tetõkhöz hasonlóan) átszellõztetetten kell kialakítani.

Az aljzat anyaga:
 deszkaaljzat (általában teljes felületû deszkázaton),
 nagyobb táblákból szerelt építõlemez (pl. OSB-lap, rétegelt lemez, stb.) ,
 fém (pl. horganyzott trapézlemez).

A RHEINZINK®-fémlemezfedés alatt többnyire teljes felületû aljzatot (vagy más - nagy felületeket alátámasztani képes - tartószerkezetet) kell készíteni, amely a fellépõ igénybevételeket (az MSZ 15021-1 szerinti meteorológiai és használati terheket) képes felvenni.
Aljzatként leginkább II. osztályú gyalulatlan, sarkos élû, légszáraz lucfenyõ deszkákat szokás alkalmazni
(MSZ 17300-2). A deszkák vastagsága 24 mm, szélessége 80-140 mm közötti. (Bontott zsaludeszkák az
aljzathoz nem használhatók!)
A vetemedés megelõzésére a deszkákat a tartószerkezeti elemeken (szarufákon) legalább 2-2 db szöggel
vagy csavarral kell rögzíteni (mindkét szélen). A rögzítésnek ellen kell tudnia állnia a szél szívóerejének.
A deszkákat úgy kell rögzíteni, hogy esetleges vetemedéskor a fedés felõli oldal legyen domború, azokat
teljesen összeszorítani nem kell. A deszkákat váltakozó kötésben („hajózva”) kell rögzíteni, a szarufák
(esésvonal-irányú alátámasztó elemek) fölött 5-10 mm-es közökkel toldva. Egy-egy szarufán legfeljebb
minden harmadik deszkát szabad toldani és egy-egy deszka legalább három ponton legyen alátámasztva.
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Aljzatszerkezet

Az alsó lezárás mentén szerelt legalsó deszkát javasolt úgy rögzíteni, hogy annak felsõ síkja kb. 3 mmrel az aljzat többi deszkájának síkja alatt legyen. (Ha az alsó lezárás mentén csatorna is van rögzítve,
javasolt egy kb. 40x150 mm méretû ereszpalló beépítése.)
Egyes esetekben – elsõsorban azon homlokzatokon, ahol magasabb szintû tûzvédelmi követelményeket
kell kielégíteni – fém anyagú, vagy fa anyagú építõlemez-aljzatokat alkalmaznak. (A lemez hátoldalának
szellõztetettségét javasolt ez esetben is biztosítani (például drain-hatású RHEINZINK-szellõzõ alátétszõnyeggel).
 Fém anyagú aljzatként általában trapézlemezeket használnak. (Bennük a férceket húzószegecsekkel rögzítik.)
 Az – általában ásványi kötésû – fa alapanyagú építõlemezekbõl (MSZ 49) készülõ aljzatok lemezeinek

vastagsága minimum 22 mm legyen, s a beépített lemeztáblák egy oldalának hossza nem lehet 2,50 mnél nagyobb. A lemeztáblákat kötésben kell fektetni, közöttük mozgási hézagokat kell hagyni. A fémlemez fedés férceit e lapokhoz általában elõfúrt furatba helyezett szegecsekkel rögzítik. A lemezeket az
elkészítés után az idõjárási hatásoktól azonnal védeni kell (takarással).
Az aljzat teherhordó részeit (pl. a teherhordó staflikat, vagy alumínium profilokat) a falazaton az annak
anyagához alkalmazható (méretezett) feszítõékekkel (dübelekkel) és csavarokkal kell rögzíteni. Erre vagy
közvetlenül rögzítik a deszkaaljzatot (illetve ezzel egyenértékû szerkezetet, pl. trapézlemezt), vagy egy
ellenlécezés közbeiktatásával (a tûzvédelmi elõírásoktól és a teherhordó szerkezet kivitelezési módjától
függõen). A lemezsávokat az ilyen módon kialakított aljzatra rögzítik, fércekkel és fércsávokkal.
Figyelem!
Az aljzatot minden pontján úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a rákerülõ fémlemez fedés szakszerû készítését
(lejtések, csatlakozások, rögzítések, átszellõztetés biztosítása, stb.).
A teherhordó staflikat, illetve profilokat ezért függõlegesen kell elhelyezni, rajtuk az aljzat deszkáit vízszintesen
rögzítve! A függõleges irányú átszellõzés útját így nem zárja el keresztben álló tartóelem.

A homlokzatburkolatok aljzatának elemeit megfelelõ korrózióvédelemmel kell ellátni (pl. acéllemez esetén:
tüzihorganyzással). A rozsdamentes acél és alumínium anyagokat nem kell külön védeni. A homlokzatburkolat elemeit az aljzathoz és annak egyes elemeit egymáshoz csak rozsdamentes rögzítõelemekkel
lehet rögzíteni (pl. rozsdamentes acél). (Itt a csupán horganyzással, kadmiumozással vagy hasonló
módon történõ korrózióvédelem nem elégséges.)
Ha a burkolat egy nagyobb darabjának leszakadása nincs más módon megakadályozva, az aljzatot vízszintes irányban legalább 5 m-ként, függõleges irányban pedig legalább 2 emeletenként meg kell szakítani.
(A fedést itt például osztóprofillal kell tagolni.)

Állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolat, Patológiai Intézet, Wuppertal Barmen (D)
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Átszellõztetett homlokzatszerkezet rétegfelépítése

3.2.1

Átszellõztetett homlokzatszerkezet - rétegfelépítés

Az átszellõztetett RHEINZINK®-homlokzatburkolatokat mindig úgy kell kialakítani, hogy mögöttük a
megfelelõ keresztmetszetû szellõzõ légrés biztosítva legyen.
Megjegyzés:
A be- és kiszellõzõ nyílások helyzetét úgy kell meghatározni, hogy a lehetséges legnagyobb magasságkülönbség alakuljon ki.
Ezért a levegõ bevezetõ nyílása (vonalmenti szellõzõsáv) legtöbbször az alsó (lábazati) lezárás mögött van, míg a
kiszellõzõ nyílás a homlokzatburkolat felsõ lezárása mentén legyen. (Egyes esetekben a szellõzést átvezetik a
közvetlenül csatlakozó tetõfelületbe és a kiszellõztetést annak kiszellõzõ sávjában oldják meg. Ha a levegõ
átvezetése akadály nélküli, e megoldás is teljes értékû.)

A szellõztetett légréteges homlokzatburkolat rétegfelépítése belülrõl-kifelé:







falszerkezet, vagy belsõ burkolat (alatta lehetõleg installációs réteggel)
párazáró/-fékezõ réteg (körben légmentesen csatlakoztatva)
hõszigetelés (a DIN 4108-nak megfelelõ)
átszellõztetett légtér
a homlokzatburkolat aljzata
RHEINZINK®-homlokzatburkolat
Átszellõztetett légtér∗
vastagsága
≥ (20-) 50 mm∗∗
(az átszellõzõ légréteg minden pontjában)

Beszellõzõ hézag∗
szélessége (nettó)
min. F/800,
de ≥ 20 mm

Kiszellõzõ hézag∗
szélessége (nettó)
min. F/800,
de ≥ 20 mm

Az átszellõztetett légtér vastagsága RHEINZINK®-homlokzatburkolatok alatt (10 m kiszellõzési úthosszig)
* A táblázatban közölt szellõzési keresztmetszetek irányértékek. Épületfizikai méretezés alapján azoktól el lehet térni.
** Ha az aljzat mögötti hõszigetelés megroskadása nincs teljes biztonsággal megakadályozva („tépõ, nyíró- igénybevételnek kitehetõ”, „lépésálló”, vagy "megnövelt terhelhetõségû" minõségû hõszigetelõ anyag alkalmazásával),
illetve ha a várható építési pontatlanságok mértéke szükségessé teszi, a nagyobbik értéket kell biztosítani.

Fenti méreteknek a szellõzõ légtér minden keresztmetszetében biztosítottnak kell lennie, abba
hõszigetelés, stb. nem nyúlhat bele. Az átszellõzést a homlokzati nyílások (ablakok) és az elõtetõk
környezetében is biztosítani kell. (A beszellõztetés nem történhet az épület belsõ terébõl, hiszen annak a
levegõnek a relatív páratartalma magas, amely lehûlve a lemez hátsó felületén lecsapódik.)
Amennyiben a kiszellõzési úthossz 10 m-nél több, a szellõztetett légtér szabad magasságát arányosan növelni kell.

Derékszögû állókorcos homlokzatburkolat, Rendõrség épülete, Kornwestheim (D)
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Átszellõztetett homlokzatszerkezet rétegfelépítése – Hoszigetelés, párazárás

1
1.1
1.2
2
3

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6

a tûzvédelmi követelményeket kielégítõ
tartószerkezet:
fából (stafli)
fémbõl (konzolos rendszer „hõstop”alátéttel)
hõszigetelés (a DIN 4108, ill. az MSZ 04.140/2 szerint)
szellõzõ légrés: ≥ 50 mm,
a be- és kiszellõzõ nyílás szélessége: ≥
F/800, de min. 20 mm (nettó)
az aljzat tartószerkezete:
fa anyagú (stafli)
fém anyagú (pl. L-tartó)
aljzat
deszkaaljzat (vastagság 24 mm, szélesség
≤ 120 mm)
fém anyagú (horganyzott vagy mûanyaggal is
bevont acél trapézlemezbõl)
RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított)
homlokzatburkolat (derékszögû állókorcos rendszer)

Derékszögû állókorcos homlokzatburkolat deszkaaljzaton
Megjegyzés:
Németországban az 1995-ben életbe lépett új hõtechnikai elõírás
(WSchVO '95) alapján a hõszigetelés járatos vastagsága a homlokzatokon 10-12 cm-re növekedett, így ott a homlokzat-burkolatok
teherhordó staflijainak/profiljainak szélessége is ennek megfelelõen
megnövekedett.
Az ábrázolt rétegfelépítések messzemenõen alkalmasak arra, hogy
a korszerû hõtechnikai követelményeknek megfelelõ falszerkezeteket is lehessen ilyen módon kialakítani.

Derékszögû állókorcos homlokzatburkolat fém szerkezetû aljzaton
Hõszigetelés, párazárás:
 A hõszigetelés és a belsõ oldali párazáró réteg megfelelõ méretezése (MSZ 04.140/2), és – hézagok nélküli

– „egyenszilárdságú” kialakítása döntõ tényezõ a falszerkezeten belüli páralecsapódás megelõzésében.
 Ha a hõszigetelés megduzzad vagy megroskad, elzárhatja a szellõzõ légrétegben áramló levegõ útját.

Ezért a homlokzatokon minden esetben javasolt táblásított, „tépõ és nyíró igénybevételnek kitehetõ”,
esetleg „lépésálló” minõségû hõszigetelõ anyagokat használni; semmi esetre sem „könnyen összenyomható” (kö), illetve „nem terhelhetõ” (nt) besorolású hõszigetelõ paplanokat (besorolás az MSZ
4890/4:1988 szabvány szerint)
 Páravédelmi réteg beépítése gyakran homlokzatokon is szükséges. Klimatizált helyiségeket, és/vagy

legalább 20°C belsõ hõmérsékletû és 60% relatív légnedvességû tereket határoló könnyûszerkezetes,
illetve szerelt jellegû külsõ falak esetén számítással ellenõrzött diffúziós ellenállású (belsõ oldali)
páravédelmi réteg beépítése javasolt.
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok - Alátétlemezek - Tartószerkezeti követelmények

3.2.2

Alátétlemezek (elválasztó rétegek)

Az átszellõztetett deszka (lucfenyõ) aljzaton készülõ RHEINZINK®-homlokzatburkolat mögött elválasztó
réteget (bitumenes lemezt) nem kell alkalmazni - sem a homlokzatokon, sem a tetõkön (függetlenül attól,
hogy az aljzat anyaga szokásos favédõszerrel kezelt vagy nem). Átszellõztetett szerkezetnél a
RHEINZINK®-lemezeket nem kell elválasztani a fától, mert a faanyagvédõ szerek nem károsítóak.
A bitumenes lemez szerepe ezért csupán építés közbeni ideiglenes védelem lehet. Károsító hatás
kizárólag bezárt nedvesség tartós jelenléte esetén jelentkezhet, de ez esetben is a nedvesség maga a
károsító. Ilyen pedig egy mûszakilag jól megoldott homlokzatburkolat (elõírás szerinti keresztmetszetekkel
történõ kiszellõztetettség, a hõszigetelési síkok folytonossága, belsõ oldali hatékony párazárás, stb.)
esetén nem szabad elõfordulnia.
Fa anyagú építõlemezek és nagyobb méretû lapokból készült aljzat alkalmazása esetén azonban az
elválasztás szükséges lehet, mert nem ismeretes azok adalékanyagainak hosszútávú kémiai hatása a
RHEINZINK®-lemezre.
Függõleges felületen a bitumenes lemez elválasztó réteg (ha alkalmazzák) az aljzat és a RHEINZINK®lemez között tartósan bennmaradhat. (Ez kizárólag homlokzatra érvényes; tetõfelületen a bitumenes
lemez nem maradhat benn elválasztó rétegként!)
Figyelem!
 Ha elválasztó réteget alkalmaznak, akkor annak a homokolt felületûnek és üvegfátyol betétesnek kell lennie.
Nedvszívó (pl. papírbetétes) elválasztó rétegeket (< 100 g/m2) nem szabad alkalmazni. Mindenképpen meg kell
akadályozni, hogy csapadék - akár az építkezés ideje alatt – a RHEINZINK®-tetõfedés és a bitumenes lemez közé
bejusson: ideiglenes letakaró elemek alkalmazásával vagy más módon.
 Kétrétegû szigetelésre fémlemezfedést készíteni csak szellõzõ alátétszõnyeg közbeiktatásával szabad.

Legkedvezõbb, ha az elválasztás drain-hatású RHEINZINK-szellõzõ alátétszõnyeggel történik.
Megjegyzés:
A szellõzõ alátétszõnyeg a RHEINZINK-rendszer egyik sokoldalúan használható eleme: egy kombinált rendszer,
amely rugalmas polyamid-monofilament szövetszerkezetbõl és egy arra az alsó oldalon kasírozott (kis páraátbocsátási ellenállású) alátétfóliából áll. Vastagsága 8 mm, a sávok szélessége 1,00 m. Ez az alátétfólia úgy képez a fedés
alatt második vízelvezetõ réteget, hogy nem akadályozza a lemez alsó felületének szellõzését (nem zárja azt el a szellõzõ légrétegtõl). Hatékonyan csökkenti a kopogó esõhangot (kb. 6 dB(A)) és jól alkalmazható minden olyan területen
is, ahol nem biztosított a teljes értékû átszellõztetés (pl. tetõablakokon, stb.).

Ha a RHEINZINK®-burkolat közvetlenül szilikát kötésû anyaggal (pl. Betonyp, Heraklith, stb.) érintkezik, a
lemez anyagát attól mindenképpen el kell választani. A teljes felületen ENKOLIT ragasztóval ragasztott
letakarásoknál külön elválasztást nem kell alkalmazni.

Állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolat, Keresztes Nõvérek Szanatórium, Graz (A)
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok – Tartószerkezeti követelmények

3.2.3

Tartószerkezeti követelmények

A homlokzatburkolatok állékonyságának méretezését fokozott gondossággal kell végezni, mert e területen
a szél által okozott igénybevételek akár jelentõsen nagyobbak lehetnek, mint a tetõknél. A méretezés
során az elõforduló szélterhelés mértéke és a beépített burkolatok, aljzatok, valamint rögzítõelemek
teherbíró-képessége mellett figyelembe kell venni a szerkezeti elemek tartósságát (korrózióállóságát) is.
A burkolatról az építményre ható terhek (elsõsorban az önsúly és a szélterhek) átadásának
megfelelõségét statikai számításokban kell áttekinthetõen és könnyen ellenõrizhetõen igazolni. A
méretezést a szerkezet valamennyi rétegére és kapcsolatára el kell végezni: az építményhez és az aljzathoz kapcsolódó rögzítésekre, valamint az aljzatok és a homlokzatburkolatok elemeire.
Az egyes tetõknél figyelembe veendõ meteorológiai terheket a tervezés során az MSZ 15021-1:1986
„Építmények teherhordó szerkezeteinek erõtani tervezése. Magasépítési szerkezetek terhei” szabvány
alapján kell alapul venni. (Külföldi szabványok: DIN 1055, ÖNORM B4014-1 ill. ÖNORM B2221.)

Derékszögû állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolat, Wilhelm Kempf Ház, Wiesbaden-Naurod (D)
A tudatos, megtervezett sávkiosztás nyugott, kiívelt megjelenést biztosít.
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok - Tartószerkezeti követelmények

A szerkezet egyes rétegeire és a kapcsolatokra vonatkozó különleges követelmények az alábbiak:
 Az építményhez kapcsolódó rögzítések:

– Az alkalmazott rögzítõelemeket csak azok építési alkalmazási engedélye alapján szabad beépíteni.
A jóváhagyás általában egy meghatározott anyaghoz való alkalmazást engedélyez, továbbá tartalmazza a megengedett tartós terhelhetést (húzásra és nyomásra) valamint a megengedett hajlítási
nyomatékot, a csavarok ill. feszítõékek (dübelek) egyéb jellemzõ adatait.
– Azon rögzítõelemeket, melyek ilyen mûszaki engedéllyel nem rendelkeznek, csak az adott alkalmazási
területre szóló beépíthetõségi igazolás (méretezés) alapján lehet használni.
– A fa anyagú staflikat/tartóprofilokat az épület külsõ falán rozsdamentes csavarokkal kell rögzíteni.
 Az aljzathoz kapcsolódó rögzítések:

– Tartószerkezeti számításokkal kell igazolni, hogy a szegecselt és csavarozott rögzítés a fellépõ igénybevételeknek ellen tud állni (ha a rögzítés nem rendelkezik erre vonatkozó építési alkalmassági
bizonyítvánnyal).
– A fa anyagú staflikat egymáshoz, valamint a lécezést és a deszkázatot a staflikra rozsdamentes
csavarokkal kell rögzíteni. A léceket a staflikra, keresztezõdésenként legalább 2-2 egymáshoz képest
diagonálisan (átlósan) elhelyezkedõ - méretezett - csavarral kell rögzíteni.

Derékszögû állókorcos RHEINZINK®-falburkolat és tetõfedés, Zenei oktató Központ, Lingen (D)

 Aljzatok:

– Az aljzatok a rájuk ható igénybevételekkel (önsúly, szélteher) szembeni állékonyságát az érvényes
építésügyi mûszaki elõírások alapján, tartószerkezeti számításokkal kell igazolni - a szükséges biztonsági követelmények figyelembe vételével.
– Az aljzat egyes elemeinek vastagságát úgy kell meghatározni, mintha azok a szabadtéri igénybevételnek volnának kitéve.
– Az acél elemeket megfelelõ korrózióvédelemmel kell ellátni. Az alumínium elemek vastagsága
legalább 1,5 mm legyen.
– A szegezett, vagy csavarozott faszerkezetek elemeinek vastagsága legalább 24 mm, keresztmetszeti
felületük pedig legalább 14 mm2 legyen.
– A fa anyagú aljzatokat vagy tartószerkezeteket a homlokzatburkolat felszerelése elõtt a vonatkozó
szabvány elõírásai szerinti favédõszerrel kell kezelni.
– Az olyan épületeken, amelyek két emeletesnél magasabbak, vagy homlokzatmagasságuk
> 8 m, az aljzat állékonyságát minden esetben tartószerkezeti méretezéssel kell igazolni.
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok - Tartószerkezeti követelmények

 Homlokzatburkolatok és azok elemei:

– a homlokzatburkolatként alkalmazott lemezsávok szélességére és vastagságára vonatkozóan a
3.3.3. pontban megadott méretek irányadóak,
– 2000 cm2-nél (kb. 45 x 45 cm) nagyobb felületû táblákat – pontszerû rögzítés esetén – legalább négy
helyen kell rögzíteni.
A homlokzatburkolat aljzatát mindig megfelelõ távolságonként alá kell támasztani. A behajlások és
vetemedések megelõzése érdekében a szokásos kialakítású deszkaaljzatok esetében az alátámasztás
távolsága általában ≤ 80 cm legyen. (Ritkább alátámasztás esetén az aljzat anyagvastagságát
megfelelõen növelni kell.)

Derékszögû állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolat, Schoop Co. KG. Irodaépület, Baden-Datwyl (D)
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok – A felület

3.3

Korctechnikával készülõ homlokzatburkolat

3.3.1

Felület
Derékszögû állókorcos
RHEINZINK®-elõpatinásí-tott
homlokzatburkolat, Suzuki
TOP bemutatóterem,
Budapest (H).
Tervezõ:
Kiss & Jánosi Építésziroda

A zavaró reflexiók megelõzése érdekében az a kedvezõ, ha a homlokzatburkolat
felülete nem fényes és így nem csillog. A függõleges felületen a lemez
felületének természetes patinásodásának folyamata soha nem egyenletes: a
csapadékvíztõl takart felületeken (például ablakpárkányok alatt, stb.) a patinásodás sokkal lassabb.

E problémák megoldására fejlesztették
ki a RHEINZINK®-„patinapro” (elõpatinásított) felületû lemezt, amely már a
szerelés idõpontjában is egyenletes
felületet mutat (ld.1.4.2. pontot).

Az épület kiugró zártszelvényeit a tervezõ derékszögû állókorcos RHEINZINK® burkolattal tette
hangsúlyossá, Lakó- és üzletház, Bréma (D)
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RHEINZINK® homlokzatburkolatok – RHEINZINK®-„patinapro” felületû lemez

Mûszakilag a RHEINZINK® -„standard”
(eredeti fényû) lemez is alkalmas homlokzatok burkolására, csak a homlokzat
végleges felülete kevéssé lesz egyenletes
színû. Több esetben azonban éppen e
hatást használják ki az építészek a különleges, „organikus” megjelenés alátámasztására.

Eredeti fényû RHEINZINK®-„standard” felületû
anyaggal készített állókorcos homlokzatburkolat,
Vitra Center, Birsfelden bei Basel (CH)

A RHEINZINK®-„patinapro” felületû lemez különösen javasolt az épületek derékszögû állókorcos homlokzatburkolataként való alkalmazáshoz. A rendszerelvû, de mégis egyedi jellegû készítés megkönnyíti a
különleges épületformák megvalósítását. A korcok különbözõ irányú vezetésével sajátos építészeti hatások érhetõk el.

Példa a korcok különbözõ
irányú vezetésére.
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok – Hosszanti lemezkapcsolatok

3.3.2

Hosszanti lemezkapcsolatok

A korcolt hosszirányú lemezkapcsolatok – a lemezsávokból és táblákból készült lemezfedéseknél – a bennük a korcok lezárása során kialakult feszültségeket átadják a lemezsávok felületére.
Éppen ezért RHEINZINK®-homlokzatburkolatok hosszirányú lemezsáv-kapcsolataként (a tetõn szokásos
kettõs állókorc helyett) javasolt és bevált a

 derékszögû állókorc kialakítása

A belsõ feszültségek kialakulásának megelõzése
érdekében kedvezõ, ha a hosszanti korcokat nem görgõs
profilozóval készítik elõ, hanem élhajlító géppel hajlítják.
(Ezt az e területen alkalmazott lemezsávok rövidebb
hosszúsága is lehetõvé teszi.)
6 m-es élhajlító gép

SCHLEBACH SPM elõprofilozó gép

Amennyiben a korcok elõkészítése élhajlító géppel készül, biztosítani kell,
hogy az egyes korcok között biztosított legyen (az elõprofilozó gépeknél
automatikusan kialakuló) kb. 3 mm távolság, ami lehetõvé teszi, hogy a
fedés keresztirányú hõmozgása akadály nélkül lejátszódhasson
(keresztirányú dilatáció nélkül is).

A homlokzati (többnyire derékszögû) állókorcokat
korclezáró géppel kell lezárni – lehetõleg nem túl
szorosan.

Piccolo korclezáró gép

Megjegyzés:
Ha a homlokzaton kettõs állókorcos technológiát kell alkalmazni, elkerülhetetlen, hogy a felületen a nagyobb belsõ feszültségekbõl eredõ hullámosodás és a szerszámhasználatból adódó sérülések jelenjenek meg. Ha
mégis ez van elõírva, ajánlatos e veszélyekre a megrendelõ figyelmét elõzetesen írásban felhívni.

További kialakítási lehetõségek:
 a korcolt- és a lécbetétes fedés kombinációja,
 lécbetétes fedés (RHEINZINK®-Klick-System),
 rombusz tetõfedõ elemek alkalmazása (RHEINZINK®-Rauten).
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RHEINZINK®-homlokzatburkolatok - A lemezszalagok szélessége és vastagsága

3.3.3

A lemezszalagok szélessége/vastagsága és rögzítése

A homlokzatokon már a felület kismértékû hullámosodása is zavaró reflexiókat okozhat, a lemezsávokban
keletkezõ feszültségek a felület nem kívánatos hullámosodását eredményezhetik. A vékony, nem önhordó,
titáncink táblákból és lemezszalagokból készülõ homlokzatburkolatok felülete azonban sohasem egyenletesen sík. Mivel a homlokzatokon a felület nagyfokú egyenletessége sokkal inkább igény, mint a
tetõfedéseken, ezért ezt a követelményt a lemezsávok szélességének és vastagságának meghatározása
során érvényesíteni kell.
Figyelem!
A homlokzatokon a legkisebb lemezvastagságok és a lemezsávok legnagyobb szélességének meghatározása során
a tetõfedéseknél szigorúbb értékeket kell alapul venni: a zavaró hullámosodás megelõzése és a burkolat stabilitása
érdekében az ott szokásosnál legalább egy mérettel nagyobb lemezvastagságot és kisebb lemezsáv-szélességet kell
alkalmazni:
 a korcolási tengelytávolság max. 530 mm legyen

(az e korctávolsághoz tartozó lemezsáv-szélesség: 600 mm),
 a lemezvastagság min. 0,8 mm legyen

(a tetõfedésekre a DIN 18339 szabvány által elõírt min. 0,7 mm helyett).
A felület még hullámmentesebb lehet, ha a homlokzatburkolat nem tekercsben szállított szalaganyagból
készül, hanem sík raklapokon tárolt 2-3 m hosszúságú RHEINZINK®-lemeztáblákból.
(Ha nem biztosított az elõírás szerinti korctávolság vagy lemezsáv-szélesség, a zavaró hullámosodást
esetleg a lemez hátoldalának ENKOLIT-tal történõ ragasztásával lehet némiképp csökkenteni.)
Megjegyzés:
A RHEINZINK a homlokzatburkolatok számára speciális fóliázott lemezeket is szállít, amelynél a fólia biztosítja az
építési munkák alatti szennyezõdések elleni védelmet. Fóliázott lemez alkalmazása esetén vigyázni kell, hogy a fólia
és a lemez közé ne juthasson nedvesség. A fóliát ezért a szerelés után lehetõleg rövid idõn belül ajánlatos eltávolítani.

A bádogostechnikával készülõ RHEINZINK®-homlokzatburkolatok rögzítése:
 közvetetten (álló- és csúszófércekkel)

Az a (tetõfedéseknél is ismert) követelmény, hogy a férceket úgy kell elrendezni, hogy azok lehetõvé
tegyék a fedés elemeinek (a lemezsávok) akadálymentes hõmozgását, itt fokozottan érvényesül. Az állóés csúszóférceket ezért e szempont figyelembevételével kell elrendezni.
Csúszó- és állóférc elõprofilozott - vagy élhajlító gépen
elõre hajlított - lemezsávokhoz.
(Homlokzatburkolatoknál a lemezsávok peremét mindig
az elõprofilozottság állapotáig elõ kell készíteni - csak felhajlítás nem engedhetõ meg !)

Az állófércek sávjának a tetõlejtéstõl függõ elhelyezése:
az ábra alapján egyértelmû, hogy a korcolt homlokzatburkolatok állóférc-sávja mindig a lemezsávok felsõ
végénél van.

Megjegyzés:
A lecsúszás megakadályozását a homlokzatokon - a feszültségmentesség igénye miatt - a felsõ végen elrendezett
állófércek helyett sokszor a lemezsáv felsõ visszahajtásába
akasztott beakasztó fércsávokkal vagy fércszalaggal biztosítják
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Csúszófércek és állófércek kiosztásának szabályai

A rögzítések szükséges sûrûségét itt is a szélszívó-erõk határozzák meg – az épület magasságától függõen. Emiatt a homlokzat perem- és sarokterületein a rögzítõférceket itt is sûríteni kell.
Lemezszalag szélessége
Korcolási tengelytávolság
Épületmagasság / terület

470 mm
kb. 400 mm

500 mm
kb. 430 mm

570 mm
kb. 500 mm

600 mm
kb. 530 mm

4
4

500
500

500
500

500
500

470
470

5
6

500
410

460
390

400
330

380
310

6
8

410
310

390
290

330
250

320
240

Fércek száma
m2-ként (min.)

0-8m
belsõ területen
perem-/sarokterületen
8 - 20 m
belsõ területen
perem-/sarokterületen
20 - 100 m
belsõ területen
perem-/sarokterületen

A RHEINZINK®-homlokzatburkolatokon használt lemezszalagok szélessége és rögzítési sûrûsége.
Egy-egy fércnek 560 N kihúzó erõnek kell ellenállnia (DIN 1055 szabvány 4. rész / EC1). A férceket
legalább 2-2 db, 25/2,5 mm méretû szöggel, vagy csavarral kell rögzíteni. (Fém anyagú aljzatok esetén a
rögzítõférceket szögezés helyett popszegecsekkel rögzítik.)
A rögzítõfércek, és fércszalagok mindig legalább 0,8 mm vastag lemezbõl készüljenek.

Járatos lemezszélességek és korcolási tengelytávolságok:
Magyarországon a RHEINZINK®-lemezsávok járatos szélessége: 1000 mm, 800 mm, 670 mm és 600 mm.
Homlokzatburkolatokon többnyire a 0,8 mm vastagságú és 600 mm szélességû RHEINZINK®-lemezsávokat használják, amelyekbõl 530 mm korcolási tengelytávolságú fedések készíthetõk.
A fenti méreteken túl a RHEINZINK megrendelésre bármely szélességet le tud gyártani 150-1000 mm
között, amelyekbõl az épület raszteréhez illeszkedõ korcolási tengelytávolságú állókorcos homlokzatburkolatok készíthetõk.

3.3.4

Csúszófércek - biztosítják a lemezsávok hosszirányú hõmozgását

A férceket úgy kell elrendezni, hogy azok tegyék
lehetõvé a fedés elemeinek akadálytalan
hõmozgását, egyidejûleg szilárdan rögzítsék is azokat.
 Homlokzatburkolatokon

ha a lemezsávok hossza > 1,00 m,
csúszóférceket is kell alkalmazni.

3.3.5

Állófércek - megakadályozzák a
tetõfedés lemezsávjainak lecsúszását

 Homlokzatokon a csak állófércekkel rögzített

lemezek legfeljebb 1,00 m hosszúak lehetnek.
 Ha a lemezsávok hossza > 1,00 m, csúszóférceket

RHEINZINK®-állókorcos homlokzatburkolat,
LAP Biztosító irodaépület, Brüsszel (B)

is kell alkalmazni.
(az állófércek sávja ≈ 1,00 m széles)
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A lemezsávok hossza

3.3.6

A lemezsávok hossza

 A korcolt RHEINZINK®-homlokzatburkolatok lemezsávjainak hossza legfeljebb 3-4 m legyen.
Megjegyzés:
A hosszúsági korlátozás behatárolja
ez egyes elemek hõmozgását - és így
hullámosságra hajlamosságát - is, de
biztosítja azt is, hogy az egyes elemek
az állványon is kezelhetõk, s a homlokzatburkolat egésze a beállványozás
szûk térbeli korlátai között is szerelhetõ
legyen.
(Összehasonlításul:
a tetõfedéseken, ahol kisebb a hullámmentesség iránti igény, és az elõkészített
lemezsávok szabadabban mozgathatók,
10 m-es lemezsáv-hosszúságok is
megengedettek.)

RHEINZINK®-„patinapro” állókorcos homlokzatburkolat, Hammerstein Iroda, Mór
(H)

3.3.7

Keresztirányú lemezkapcsolatok

A homlokzatokon - ellentétben a tetõvel - a felületen visszatorlódó vízzel általában nem kell számolni. A
helyi adottságoktól és az idõjárási viszonyoktól függõen azonban még a homlokzatburkolatokon is elõfordulhat a függõleges felületen feltorlódó (a turbulens szél által felfelé nyomott) esõvíz vagy porhó.
A bádogos technikával készülõ RHEINZINK®-homlokzatburkolatokon keresztirányú kapcsolatként azonban még így is elégséges egyszeres fekvõkorcot alkalmazni, amelynek szélessége függ az épület magasságától és a helyi idõjárási viszonyoktól, de legalább 30/40 mm - szokásos lemezszélességek mellett.
(20 m fölötti épület-párkánymagasság esetén ennél mindenképpen szélesebb keresztirányú fekvõkorcokat kell alkalmazni.)
Mivel a lemezsávok hosszirányú hõmozgása mindig az alsó
végükön kialakított keresztirányú lemezkapcsolatban egyenlítõdik ki, felsõ végüket pedig fix pontként kell figyelembe venni
(ld. 3.3.3.), a lemezsávok alsó lezárását úgy kell kialakítani,
hogy a csomópontban a hõmozgás okozta elmozdulás
szabadon lejátszódhasson.

Egyszeres fekvokorc
homlokzaton

A
B
C

hõmozgás lehetõsége ≥ 10 mm
a felsõ lemezsáv visszahajtása ≥ 30 mm
az alsó lemezsáv visszahajtása ≥ 40 mm

Megjegyzés:
Annak érdekében, hogy a hossz- és a keresztirányú korcok találkozásánál a késõbb nem feltétlenül kisimuló felületi
elváltozások elkerülhetõk legyenek, a találkozási pontban a kivágásokat úgy kell kialakítani, hogy ott a lemezrétegek
ne többszörözõdjenek egymásra.

A homlokzatok ferde felületein a keresztirányú lemezkapcsolatok ill. varratok kialakítására vonatkozóan
értelemszerûen a korcolt RHEINZINK®-tetõfedésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (kisebb
lejtésnél pl. ráforrasztott rögzítõsávval kialakított egyszeres fekvõkorc, vagy lejtéslépcsõ alkalmazása.
– ld. „RHEINZINK® - A tervezés és az alkalmazás alapismeretei ”).
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A homlokzati lemezsávok hõmozgása

3.4

A homlokzati lemezsávok hõmozgása

Mivel a lemezsávokat általában a felsõ végükön rögzítik fixen a lecsúszás ellen, az alsó végükön kialakított keresztirányú kapcsolatnál, osztóprofilnál, vagy alsó lezárásnál a hosszirányú mozgások lehetõségét
biztosítani kell.
Megjegyzés:
Az állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolatokon hosszirányú lemezkapcsolatként alkalmazott derék-szögû állókorc lehetõvé teszi, hogy
az egyes egymás melletti lemezsávok
hosszirányú hõmoz-gása egymástól többékevésbé független legyen. Így két egymás melletti
homlokzati lemezsáv rögzíthetõ akár különbözõ
magasságban is, pl. a felsõ végükön kialakított
visszahajtásba alakított folyamatos fércsávval.
Emiatt az állófércek elhelyezésében a lemezsávokat megszakító homlokzati nyílások sem
okoznak nehézséget: az ablaknyílás alatti
lemezsávok fix rögzítése történhet az
ablakpárkány alatt, akkor is, ha a mellette
hosszában elfutó lemezsáv fix rögzítése feljebb
van.
Ez jelentõs különbség a kettõs állókorccal
készülõ tetõfedésekhez képest, ahol a „leduplázott” korcokon keresztül az egymás melletti
lemezsávok hõmozgása oldalirányban egymásra hatással van.

Állókorcos RHEINZINK® homlokzatburkolat,
KFAA Továbbképzõ Intézet, Essen (D)

4.

A KORCTECHIKÁVAL KÉSZÜLÕ RHEINZINK®-HOMLOKZATBURKOLATOK
SZERKEZETI RÉSZLETEI

A korctechnikával készülõ RHEINZINK®homlok-zatburkolatok szerkezeti részletei
kialakításának alapelvei:
 a burkolaton a hõmozgásból és a

csomópont készítésébõl adódóan ne
alakulhasson ki feszültség,
 a részletek kialakítása csökkentse a
felület (zavaró reflexiókat okozó) hullámosságát,
 a fedés egésze a közvetlenül a homlokzat
elõtt álló állványról is kialakítható legyen.
Figyelem!
Általános követelmény, hogy a bádogostechnikával készülõ homlokzatburkolatok csomópontjait ütésszerû alakítás nélkül kell elkészíteni. (A
kalapácsnyom környékén a lemez sík felülete
torzul, és ez zavaró reflexiókat okoz.)
RHEINZINK® derékszögû állókorcos homlokzatburkolat,
Wallraff Richartz Múzeum, Köln (D)
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Lábazati csatlakozás

4.1

Lábazati csatlakozás

A korctechnikával készülõ RHEINZINK®-homlokzatburkolat lemezsávjainak legalsó végét egy végigfutó
lábazati ereszsávba kell beakasztani - a lemezsáv alsó élén kialakított visszahajtás mögött a hõmozgás
számára kellõ szélességû szabad tér biztosításával.
A lábazati csatlakozás csomópontjában meg kell oldani a homlokzatburkolat mögötti légtér beszellõztetését is.
1
2
3
4
5
6
8

RHEINZINK®-fogadóprofil, 0,7 mm vtg.
RHEINZINK® perforált lemez, 1,0 mm vtg.
szabad szellõzõ keresztmetszet A0 = 46%
RHEINZINK®-ereszsáv, lemezvastagság ≥ 0,8 mm
Lemezsávok visszahajtása, enyhén nyitottan hagyva
(csökken a kapilláris visszaszívódás veszélye)
Ereszsáv beakasztási szélessége ≥ 30 mm
Dilatációs hézag ≥ 10 mm (a lemezsáv visszahajtása és
az ereszsáv között)
Szellõzõ légrés, > 20 mm

Síkban maradó lábazati lezárás csomópontja, beszellõzéssel

 A beszellõzõ keresztmetszetet biztosí-tani kell.
 A lábazati lezárás alsó burkolata egyes

esetekben két elembõl van kialakítva: perforált
lemez-bõl és burkolólemezbõl.
 Az elemeket közvetett módon kell rögzíteni.
 A falcsatlakozást mindig fogadóprofillal kell
kialakítani.
A lábazati ereszsávok hossza legfeljebb
3,00 m rögzítésük 100 mm-kénti
szögezéssel történik (váltott sorban)!
RHEINZINK®-homlokzatburkolat lábazati
ereszsávja

 Látszó lábazatok- ill. homlokzati párkányok

lefedésére alkalmazható (pl.: síkváltásnál).
 A beszellõzõ keresztmetszetet biztosítani kell.
 A párkányfedés csatlakozásai: lehetõleg sik-

ban legyenek korcoltan kialakítva.
a párkányfedés alatt utólag vakolt
felületek vannak, a cso-mópontot esetleg
módosítani kell (habarcs-darabok elleni
védelem).

 Ha

Elõreugró lábazati lezárás csomópontja, beszellõzéssel
(E kialakításban az épület lábazata jól látható.)
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Korcvég-lezárások

Álló-íves korcvég-lezárás
 géppel elõregyártható

( SCHLEBACHEHS –ez esetben
ütésszerû alakítás nem szükséges)
 a repedések kiküszöbölhetõk

Álló-egyenes korcvég-lezárás
 géppel nem készíthetõ elõ

(ütésszerû alakítás nem szükséges)

Álló-ferde korcvég-lezárás
 géppel nem készíthetõ elõ

(ütésszerû alakítás szükséges)

Megjegyzés:
Az egyes csomópontok kialakításának technikáját, az azokhoz tartozó szabásmintákat a RHEINZINK bádogos-továbbképzõ tanfolyamain lehet elsajátítani.
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Homlokzatburkolat felsõ lezárása

4.2

Felsõ lezárás

A homlokzatburkolat felsõ lezárásánál általában biztosítani kell a fedés mögötti légtér kiszellõztetését és
a lemezsávok lecsúszás elleni rögzítését is.
 A hosszanti korcok látható végeit egy legalább 20 mm széles vízkorc-visszahajtással kell lezárni, hogy

az kellõ biztonságot nyújtson a turbulens szél által a felületen felfelé nyomott esõvíz és porhó bejutásával szemben.
 A homlokzatburkolat felsõ élén biztosítani kell a vízküszöb-magasságú átfedéseket.
1 Átfedés magassága, ld. táblázatot
2 Kiszellõzési keresztmetszet szélessége
∗ figyelembe kell venni, hogy a perforált
lemez a szabad átszellõzõ keresztmetszetet mintegy 50%-kal csökkenti
3 Lemezsáv felsõ végének lezárása
4 RHEINZINK®-homlokzatburkolat
5 RHEINZINK®-lefedés, horganyzott acéllemez merevítõsávval
6 RHEINZINK® perforált lemez

Homlokzatburkolat kiszellõztetett felsõ lezárása
(oromszegély alatt)
Épületmagasság

Átfedés(h)

Vízorr elõreállása

<8m
8 - 20 m
> 20 m

≥ 50 mm
≥ 80 mm
≥ 100 mm

≥ 20 mm
≥ 30 mm
≥ 40 mm

A homlokzat felsõ lezárásánál ajánlott vízküszöb-átfedés és vízorrelõreállás, az épület magasságától függõen

Megjegyzés:
A homlokzatok felsõ lezárásának kialakításában gyakran
a szellõzõ légréteg magasságából adódó szerkezeti
méreteket is figyelembe kell venni. Emiatt egyes esetekben a horganyzott acéllemez merevítõsávok mögött kitámasztó kengyelek alkalmazása is szükségessé válhat.

Homlokzatburkolat felsõ lezárása
fallefedés alatt
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Homlokzatburkolat felsõ lezárása

Amennyiben építészeti szempontból a
vízorr látványa nem kívánt, a felsõ
lezárást nem szükséges letakarás alatt
kialakítani, az vékonyabb megjelenésû
formai elemként is kialakítható.

Homlokzatburkolat felsõ lezárása
oromszegély alatt

Korcolt homlokzatburkolat felsõ lezárása a felülrõl csatlakozó szerkezetre rátakarással
(álló-íves korcvég-lezárással). E csomópontban a megkívánt egyenesség eléréséhez 0,80 mm vastagságú RHEINZINK®-lemezbõl készült
merevítõsávot is kell alkalmazni.

Homlokzatburkolat felsõ lezárása kifelé álló derékszögû
állókorccal kialakított oromszegélynél („nagy korc”)
Elsõsorban dongatetõknél, íves tetõablakoknál használják;

Figyelem!
A kiszellõzés e csomópontban kizárólag akkor kerülhetõ el, ha a homlokzatburkolat mögötti légtérbõl a kiszellõzõ levegõ eltávolítása más módon megoldott (például a csatlakozó fallefedés belsõ oldalán).
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Tetõ-homlokzat átmenet

4.3

Tetõ-homlokzat átmenet

A homlokzat törésvonalainak (ill. lépcsõzéseinek) élei mentén keresztirányú lemezkapcsolatokat kell
kialakítani. A keresztirányú kapcsolatok és csatlakozások lehetnek jól látható és szinte láthatatlan
kialakításúak - az elérni kívánt építészeti hatástól függõen

Tetõ-homlokzat átmenet

Tetõ-homlokzat átmenet csomópontjának szabása
Figyelem!
A homlokzatburkolat mögötti légtér kiszellõztetését e csomópontban is meg kell oldani: a tetõfelület alá
átvezetéssel, és annak felsõ vége közelében történõ kivezetéssel.
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Közbensõ osztás - Homlokzatok sarokcsatlakozásai - Külsõ sarok

4.4

Közbensõ osztás (elválasztás)

 a túlságosan nagy magasságú
homlokzati felületek optikai és
szerkezeti megosztására

RHEINZINK®-homlokzatburkolat függõleges elválasztása osztóprofillal

4.5

Külsõ sarok

A homlokzat külsõ sarkán kialakított lemezcsatlakozásban biztosítani kell, a két oldalról csatlakozó
RHEINZINK®-lemezsávok egymástól független hõmozgását. A csatlakozások elemei mindenképpen
elõprofilozó vagy élhajlító géppel legyenek elõre gyárthatók.

Sarok ferde korccal

Egyoldali derékszögû korccal kialakított külsõ sarok

Sarok, egyoldali derékszögû korccal

Megjegyzés:
A sarokhoz csatlakozó lemezsávok szélességét különösen gondosan kell meghatározni: ha a lemezsávok túlnyúlnak
a sarkon, azok erõs felpúposodása elkerülhetetlen
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Homlokzatok sarokcsatlakozásai - Belsõ sarok

Takarósávval (sarokelemmel) kialakított külsõ
sarok: kedvezõ megjelenését a takaróelem
szimmetriája biztosítja

4.6

Széles sarok, takaró sarokelemmel és a fa
aljzatszerkezet megfelelõ kialakításával

Belsõ sarok

Az épületek belsõ sarkának fedését lehetõleg egy lemezsávból kell kialakítani, élhajlítóval meghajlítva.
(A belsõ sarokban készített korcolást inkább kerülni kell.)

Egy elembõl kialakított belsõ sarok
Megjegyzés:
A sarokban kialakított törést élhajlítóval lehet készíteni, ezért az itt alkalmazható lemezsávok hosszát meghatározza
a kivitelezõ számára rendelkezésre álló élhajlító gép hosszúsága!
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Oldalsó csatlakozás falszerkezethez

4.7

Oldalsó csatlakozás falszerkezethez

A homlokzatburkolat falszerkezethez csatlakozó oldalsó peremét ki lehet alakítani:
 az aljzatra elõzetesen rögzített fogadóelemmel („árnyékfugával”), vagy
 az oldalsó felhajtás függõleges viharléccel történõ letakarásával - hasonlóan, mint a tetõfedéseknél.

„Árnyékfugával” kialakított oldalsó falcsatlakozás,egyenetlen felületû (pl. vakolt) homlokzati falhoz

„Árnyékfugával” kialakított oldalsó falcsatlakozás, sima felületû (pl. szerelt) homlokzati
falszerkezethez

Alapvetõ mûszaki követelmény, hogy a burkolat közvetlenül ne legyen összekötve az oldalsó falszerkezettel.

Homlokzatburkolat oldalsó falcsatlakozása viharléccel letakarva

RHEINZINK®-állókorcos homlokzatburkolat,
Metallgesellschaft AG épülete, Hannover (D)
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Homlokzati nyílások beépítése - Sávkiosztás tetõablakok környezetében

4.8

Homlokzati nyílások beépítése

A homlokzati nyílások szegélyezésénél szintén alapvetõ követelmény a burkolat mögötti átszellõzõ légtér
akadálymentes ki- és beszellõztetésének biztosítása:
 az ablak alatti légtér kiszellõztetése: az ablakpárkány-lefedés alatt,
 az ablak fölötti légtér beszellõztetése: az ablakszemöldök szerkezetében

legyen kialakítva.

4.8.1

Sávkiosztás az ablakok környezetében

 A lemezsávokat szimmetrikusan kell kiosztani.
 Az ablakkáva lemezét mindig a homlokzatburkolat (kifelé forgatott) „kis korcára” kell csatlakoztatni: ezért

az ablak szélességén belül mindig be kell építeni egy egyedi kialakítású lemezsávot (két „nagy korccal”)
 Az ablakszemöldöknél és a -párkánynál oldalt nem feltétlenül szükséges keresztirányú lemezcsat-

lakozást kialakítani.
 A káva lemeze az ablakpárkány lemezéhez korcoltan kapcsolódik.

Tengelytávolságok:
a:
tengelytávolság
∼ a:
eltérés max. ± 5 cm
(esztétikai okokból)
Lemezsáv-típusok:
szokásos kialakítású lemezsáv
B1 :
(„nagy korc” / „kis korc”)
∼ B1.1: szokásos kialakítású lemezsáv
(„nagy korc” / „kis korc”)
B2:
egyedi kialakítású lemezsáv
(„nagy korc” / „nagy korc”)
x:
keresztirányú lemezkapcsolat
(fekvõkorc)
Ablakbeépítés korcolt homlokzatburkolatba, szimmetrikus sávkiosztással
Megjegyzés:
Kedvezõ, ha az ablaknyílások szélességi belmérete a homlokzati lemezsávok korcolási tengelytávolságának egész
számú többszöröse (pl. n x 530 mm). Ugyanígy: az egymás
melletti ablakok között a homlokzati felület szélessége is
lehetõleg a korctávolság egész számú többszöröse legyen.
Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a pontos
méretek már a terven is szerepelnek és az ablakok elhelyezése
is szakszerûen, pontosan történik.
Amennyiben ez nem így van, a szélesség-különbségek kiegyenlítésére az ablak alatt és fölött elhelyezett lemezsávok korcolási
tengelytávolsága különbözhet a többi homlokzati lemezsáv korcolási tengelytávolságától. Ugyanígy: az ablakok közötti homlokzati felületen is szükség lehet a méretkülönbségeket kiegyenlítõ, egyedi szélességû lemezsáv (lemezsávok) beépítésére.
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Ablakpárkány-csatlakozás

4.8.2

Ablakpárkány-csatlakozás

Az ablakpárkány-lemez:
 belsõ oldali felhajtása: (ablak alsó tokösszekötõ szára mentén): ≥ 30 mm
 lejtése kifelé: ≥ 3° (5,3 %).
Megjegyzés:
A fenti követelmények teljesítéséhez már az ablak beépítését is úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a szükséges
csatlakozási magasságok biztosítva legyenek: szükség esetén az alsó tokösszekötõ szár alatti tokmagasító elem
betervezésével és alkalmazásával!
Amennyiben ez elõzetesen nem biztosított, az ablakpárkány nem alakítható ki szakszerûen!

 Az ablakpárkány lemezét a külsõ oldalon hor-

ganyzott acéllemez rögzítõsávba kell akasztani
(lemezvastagság ≥ 1,0 mm).
 A kopogó esõhang csökkentése érdekében
javasolt az ablakpárkány lemezét ENKOLIT-tal
leragasztani
 Az ablakpárkány lemezeinek forrasztással
történõ folytonosítását a RHEINZINK®-homlokzatburkolat fölött lehetõleg kerülni kell (a
lecsöpögõ savmaradékok miatt).
 A kiszellõzõ keresztmetszetet biztosítani kell.
Ablakpárkány fedése a kopogó esõhang elleni védelemmel és a homlokzatburkolat kiszellõztetésével

Az ablakpárkányok lefedését egyebekben a RHEINZINK®-szegélyezések és letakarások általános
szabályai szerint kell készíteni (rögzítés, lemezvastagság, hõmozgás biztosítása).

Alkalmazási
terület

Kialakítás /
Rögzítés

Névleges méret
mm

Lemezvastagságok
mm
RHEINZINK
Követelmény a
elõírás
DIN szerint
≤ 600
Merevítõsávval3
0,802
0,70
Ablakpárkány
> 600
1,00
lefedése
Ragasztott1
≤ 400
0,802
1,00
> 400
Ablakpárkány-lefedések lemezvastagságai, a kiterített szélességtõl függõen
(RHEINZINK-ajánlás és a DIN szerinti követelmény)
1. A lemezvastagságra vonatkozóan figyelembe kell venni az ENKOLIT ragasztóanyag gyártójának
(ENKE GmbH) elõírásait is. Különösen nagyobb elõreállású szerkezeti elemek, valamint ≥ 50 mm függõleges
lehajtás esetén kiegészítõ merevítõsávokat is kell alkalmazni.
2. Javasolt inkább az 1,0 mm-es lemezvastagság alkalmazása (esztétikusabb, hullámmentesebb).
3. Horganyzott acéllemez merevítõsávval (≥ 1,0 mm vtg.).
Figyelem!
Azon ablakpárkány-lefedéseket, amelyek csak 800 mm-nél nagyobb kiterített szélességû lemezzel takarhatók le,
ajánlott tetõfedésként kezelni, és korcolt technikával lefedni (deszkaaljzaton).
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Az ablakpárkány-lefedések függõleges lehajlítása legalább 5 cm széles legyen, 2 cm visszahajlítással (ún.
„német vízorr”). A visszahajlítást folyamatos – legalább 1,00 mm vastagságú horganyzott acéllemezbõl
készült – rögzítõsávba kell akasztani. A rögzítõsávok hossza legfeljebb 3,00 m, rögzíteni 100 mm-ként kell
(váltott sorban).

A vízorr alsó éle a letakart homlokzatburkolat felsõ élét legalább 5 cm-rel takarja le
(8 m fölötti épület esetén 8 cm-rel) (ld. még 4.2 pontot).
A nagyobb szélességû ablakpárkány-lefedéseket ajánlott palló-, ill. deszkaaljzaton készíteni.

Ablakpárkány-csatlakozás
Az ablakpárkány lemezének belsõ oldali rögzítése:
 ha a hosszúság ≤ 3,00 m: az ablakpárkány lemeze

rögzíthetõ közvetlenül az ablak alsó tokösszekötõ
szárához (tokmagasító eleméhez),
 ha a hosszúság > 3,00 m: az ablakpárkány
lemezét az ablak alsó tokösszekötõ szárához (tokmagasító eleméhez) fogott fogadóprofilba kell
csatlakoztatni.
Ablakpárkány RHEINZINK®-homlokzatburkolatban,
a belsõ oldalon az ablak alsó tokösszekötõ
szárához közvetlenül rögzítve
(hosszúság ≤ 3,00 m)

Ablakpárkány RHEINZINK®-homlokzatburkolatban,
a belsõ oldalon az ablak alsó tokmagasító eleméhez
fogott fogadóprofilba rögzítve (hosszúság > 3,00 m)
(Az ablak alsó tokösszekötõ szárába jutott nedvesség
nem juthat a párkány lemeze alá!)
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4.8.3

Ablakkáva

 A káva lemezét közvetett módon kell

rögzíteni a homlokzati lemezsávra korcolva, és fogadóprofilba becsúsztatva.
 Az ablakkáva lemezének az ablak tokszerkezetéhez csatlakoztatását mindig
fogadóprofillal kell kialakítani. (Közvetlen
hozzászögezés e területeken nem alkalmazható.)
 A korcokat szimmetrikusan kell kiosztani.

Ablakkáva kialakítása fogadóprofilos
ablakcsatlakozással

Az ablakkáva csatlakozása a
párkány lemezéhez

4.8.4

Ablakszemöldök

 A beszellõzõ keresztmetszetet

biztosítani kell.
 Az ablakszemöldök belsõ burkolata

egyes esetekben két elembõl van
kialakítva: perforált lemezbõl és
burkolólemezbõl.
 Az elemeket közvetett módon kell
rögzíteni.
 Az ablakcsatlakozást mindig
fogadóprofillal kell kialakítani.

Ablakszemöldök kialakítása beszellõzéssel,és fogadóprofilos ablakcsatlakozással
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4.9

Áttörések szegélyezése

Az állókorcos RHEINZINK®-homlokzatburkolatokon áttörések többnyire akkor készülnek, ha a homlokzatból kinyúlva valamely szerkezetet kell rögzíteni (elõtetõt, stb.)
Az áttörések helyzetét és méretét már a tervezés során össze kell hangolni a homlokzati lemezsávok
hosszával és kiosztásával és a homlokzat egyéb mûszaki adottságaival:
 Az áttörések széle a fedési lemezsávok hosszirányú kapcsolataitól legalább 200 mm-re legyen - s erre

már a tervezés (a sávkiosztás elõzetes egtervezése) során is ügyelni kell.
 A homlokzatburkolatot áttörõ szerkezet tartóelemei enyhén kifelé lejtsenek (annak érdekében, hogy a

vizet ne vezessék vissza a héjazat mögé).
 A tartó szerkezeti elemeinek a keresztmetszete a homlokzat síkjában lehetõleg kör szelvényû legyen

(de mindenképpen zárt szelvényû).
 Mivel az átvezetéshez a homlokzatburkolaton lyuk(ak) kialakítására van szükség, és az esztétikai szem-

pontok miatt ezekbõl nem nyúlhat látható kivágás a lemezsáv széléig, az áttörést megvalósító szerkezet
körüli lemezsáv elhelyezését az alábbiak szerint lehet megoldani:
- az áttörés rúdja fölött a homlokzatburkolatban egy keresztirányú lemezcsatlakozás van kialakítva, és
az alól van kivezetve egy méretre szabott, és egy elõrenyúló letakaró haranggal is ellátott lemez-elem;
- az áttörés rúdja a homlokzatburkolat síkja elõtt kb. 50 cm-en belül meg van szakítva, oly módon, hogy
arra az elõzetesen méretre kivágott lemezsáv kívülrõl mintegy „ráhúzható” legyen (ez esetben az
áttörés rúdjának folytatása utólag – a homlokzatburkolat szerelését követõen – kerül a helyére).

Homlokzati csõáttörés szegélyezése,ha a homlokzati lemezsáv az áttörés rúdjára elölrõl (szembõl)
ráhúzható. A kivágás körül a lemezsáv pereme fogadóprofilba csatlakozik.
Az áttöréseket a homlokzatokon többnyire egy-egy elõrenyúló haranggal (félharanggal) kell letakarni.
Ezen elõrenyúló elemet elõzetesen az áttörés körüli lemezsávra (ill. a keresztirányú lemezkapcsolat alá
bevezetett külön letakaró lemez-elemre) annak hátsó oldala felõl kell ráforrasztani. Ez azt szolgálja, hogy
a látszó homlokzati felületen semmilyen körülmény mellett ne jelenhessen meg forrasztási szegély, vagy
lecsurgó forrasztóvíz-nyom.
Megjegyzések:
 A homlokzati áttörések szakszerû kialakítására vonatkozóan szükség esetén a RHEINZINK alkalmazástechnikai
tanácsadó szolgálata hasznos támogatást tud nyújtani.
 Az áttörések körüli szegélyezés kialakításának technikáját és szabásmintáját a RHEINZINK bádogos-továbbképzõ
tanfolyamain lehet elsajátítani.
 Az áttörés körül - a hõmozgás biztosítására - mindenütt legalább 1 cm hézagot kell hagyni.
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4.10

Rögzítések a homlokzatburkolaton

A fényreklámok, árnyékoló szerkezetek, állványok stb. rögzítéseinek helyzetét és kialakítását szintén
már az épület homlokzati terveinek készítése során meg kell határozni (adott esetben például az építési
állványzat rögzítési megoldásával is összhangban).
 A rögzítendõ elemeket nem szabad a homlokzatburkolat elemeihez hozzáfogni, kizárólag az épület

tartószerkezetéhez (kisebb terheket esetleg az aljzatszerkezethez – ha az aljzat és rögzítéseinek
teherbírása a fellépõ terhek felvételére elégséges).
 A rögzítéshez a legkedvezõbb megoldást kínálja, ha a homlokzatburkolat mögött a tartószerkezeti falra
a héjazat síkjáig érõ belsõ menetes csõhüvelyek vannak felszerelve, amelyekbe a rögzítés csavarja
becsavarható. (állványok rögzítése esetén a csõhüvelyekbe csavarmenetre rögzített rozsdamentes
takarósapka fogható be).

Elõpatinásított RHEINZINK®- lemezzel készített állókorcos homlokzat-burkolat, Óvoda, Hamburg (D)
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5.

A HOMLOKZATBURKOLATOKKAL KAPCSOLATOS
VÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

5.1

Tûzvédelmi követelmények

 A RHEINZINK®-homlokzatburkolatok és azok aljzatának tervezése során a tetõkhöz képest a

tûzvédelem területén magasabb szintû elõírásokat kell kielégíteni.
 Fokozott tûzvédelmi követelményeket elsõsorban „középmagas” és „magas” besorolású épületek

homlokzatain kell kielégíteni.
Megjegyzés:
A „nem éghetõ” tûzvédelmi besorolású aljzatok leginkább a „középmagas” és „magas” épületeknél kerülnek elõtérbe,
míg a „többszintes” épületeknél általában a „nehezen éghetõ” aljzatok is megfelelnek.

Az egyes rendeletek és szabványok elõírásai pontosan az alábbiak:
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet
(OTÉK) 52.§ meghatározza a tûzbiztonság fogalmát, a 35.§ az elõ- oldal- és hátsókert-távolságokat, a
36.§ (1)-(3) bek. pedig az épületek között - tûzvédelmi okokból - szükséges legkisebb távolságokat, az
épület tûzveszélyességi osztályba sorolása és tûzállósági fokozata alapján.
A tûzvédelmi követelményeket az épület az Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ.) szerint történõ tûzvédelmi besorolása alapján kell meghatározni, az MSZ 595-ös szabványsorozat alapul vételével. A homlokzati
szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy azok anyagai kielégítsék az MSZ 595/3 szabvány 1 ... 3. táblázatában
meghatározott követelményértékeket.
A Tûzvédelmi Szabályzat - azaz a 4/1992 (IV.7.) BM rendelettel módosított 4/1980 (XI.25.) BM rendelet meghatározza az épületek tûzveszélyességi osztályba sorolásának, tûzállósági fokozatának kritériumait
(az épület használatának módja alapján), valamint a tûzszakaszok kialakításának szükségességét.
A homlokzati falakkal szembeni tûzállósági követelményeket az MSZ 595-3:1986 „Építmények
tûzvédelme. Épületszerkezetek tûzállósági követelményei” szabvány határozza meg:
1.2.4. „Nyílásos homlokzati falakkal, valamint üvegezett homlokzatokkal szemben az alábbi
követelményeket kell támasztani:
- kettõ- vagy többszintes, legfeljebb azonban 13,65 m legfelsõ használati szintû épületekben
egyazon tûzszakaszhoz tartozó, egymás feletti szintek között a homlokzati tûzterjedés
határértéke III-V. tûzállósági fokozatú épületekben legalább 0,2 óra, illetve a III. tûzállósági
fokozatú épületekben legalább 0,5 óra;
- az I. tûzállósági fokozatú, valamint a középmagas és magas épületekben, továbbá az éghetõ
külsõ homlokzatburkolatot tartalmazó épületek esetében a homlokzati tûzterjedés határértéke
legalább az épületszintek közötti födémek tûzállósági határérték követelményének feleljen meg.”
„Homlokzati tûzterjedési határérték: a szabványos vizsgálat (MSZ 14800/6:1980 „Tûzállósági vizsgálatok. Tûzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton”) kezdetétõl számított, a tûznek az épületszerkezeteken történõ terjedésére jellemzõ határállapot bekövetkezéséig eltelt idõ órában vagy percben (Th vagy Tt).” (MSZ 595/1, 1.45.1 pontja)
(Az épületek nyílás nélküli nem teherhordó külsõ térelhatároló falainak tûzállósági követelményeire az
MSZ 595/3 szabvány 1-3. táblázatai tartalmaznak elõírásokat.)
1.2.6. „A tûzszakaszok közötti tûzterjedés megakadályozása céljából az épületek homlokzatán, tûzszakaszonként, a tûzgátló szerkezetek vonalában (tûzfalak, tûzgátló falak és tûzgátló födémek elõtt)
tûzterjedés-gátakat kell kiképezni.”
Ugyanezen szabvány M 2.1 pontjában meghatározza a homlokzati tûzterjedési gátak kiképzését.
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Az „A” nem éghetõ anyagú homlokzati tûzterjedési
gát mérete:
- a függõleges tûzátterjedés megakadályozása
céljából:
1,3 GH2 + GH1 ≥ 1,30 m, ahol:
GH2: konzol (osztópárkány, loggia vagy erkélylemez) kiülése a felette lévõ parapet elé [m],
GH1: két egymás felett lévõ nyílás (nyílászáró)
egymástól való távolsága a homlokzati síkon
mérve [m],

GH1

GH2

- a vízszintes tûzátterjedés megakadályozása céljából: 1,5
GH4 + GH3 ≥ 0,90 m, ahol:
GH4: a falazatból kiülõ fal pillér vagy lizéna, stb. mérete [m],
GH3: két egymás mellett lévõ nyílás (nyílászáró) távolsága [m],
GH3

GH4

Az MSZ 595-5:1987 „Építmények tûzvédelme. Tûzszakaszok” szabvány meghatározza a tûzszakaszok
méretét.
Az MSZ 595-1:1986 „Építmények tûzvédelme. Fogalommeghatározások” szabvány meghatározza az
épületek magasságának tûzvédelmi szempontok szerinti besorolását:
- „középmagas” épület: amelyben a legfelsõ építményszint szintmagassága 13,65 m és
30 m között van;
- „magas” épület: amelyben a legfelsõ építményszint szintmagassága 30 m-t meghaladja.
Ez alapján az MSZ 595-4:1986 „Építmények tûzvédelme. Középmagas és magas épületek tûzvédelmi
elõírásai” szabvány különleges követelményeket határoz meg a középmagas és a magas épületekre. (A
13,65 m alatti legfelsõ szint magasságú építmények „egyszintes” illetve „többszintes” épületek.)
Az egyes homlokzati szerkezetek tûzállóságát az MSZ 14800-6:1980 „Tûzállósági vizsgálatok.
Tûzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton” szabvány alapján kell minõsíteni.
A fenti szabványok elõírásain túlmenõen (illetve azok betartásához) a szokásos használatú épületek
esetén az alábbi éghetõségi követelményeket javasolt betartani:
- Egy teljes szintnél magasabb épületeken nem szabad olyan falburkolatokat alkalmazni, amelyek
szerkezetében égve leváló, vagy égve cseppenõ anyagok vannak.
- A „többszintes” épületek homlokzatburkolati anyagaként legalább „B2” közepesen éghetõ besorolású
anyagokat kell alkalmazni (az átszellõztetett homlokzatburkolatoknál is).
- Homlokzatburkolatok rúdszerû aljzatai (pl.: lécezés, sínes rendszer) két emelet magasságig legalább
„B2” közepesen éghetõ anyagokból, afölött legalább „B1” nehezen éghetõ anyagokból legyenek.
- Ha a fal külsõ síkja (beleértve a hõszigetelést is) és a burkolat közötti távolság nem nagyobb 4 cm-nél,
valamint ha az ablakok és ajtók tokjai a szellõzõ légrétegtõl körben „A” nem éghetõ besorolású

R H E I N Z I N K® – Állókorcos homlokzatburkolatok
44

Tûzvédelmi követelmények

anyagokkal el vannak választva (kivéve a szellõzõ légréseket), a rúdszerû aljzatok két emelet magasság
felett is ("többszintes" épületeknél) készülhetnek legalább „B2” közepesen éghetõ anyagokból.
- Az épületek külsõ falában használt szigetelõ anyagok legalább „B1” nehezen éghetõek legyenek.
- A „középmagas” és „magas” épületek homlokzatburkolatán alkalmazott anyagok csak „A” nem éghetõ
tûzvédelmi besorolásúak lehetnek. A nyílás nélküli homlokzatokon, továbbá az olyan nyílásos falakon,
amelyek nyílásaitól és elõre ugró részeitõl a burkolat minden irányban legalább 1,0 m távolságra van,
„B1” nehezen éghetõ anyagokat is lehet alkalmazni - amennyiben az adott fal nem menekülõ lépcsõ
határoló fala.
- A burkolatokkal szembeni követelmények értelemszerûen vonatkoznak az azok alatti aljzatokra és
szigetelõrétegekre is.
Az MSZ 595:1994 „Építmények tûzvédelme” szabvány meghatározza az építõanyagok éghetõség szerinti
csoportosítását:
Csoport

Alcsoport

Anyagfajták
Fémek, szervetlen szilikátipari termékek, egyéb szervetlen
anyagok

Nem éghetõ (A) Éghetõ alkotókat nem tartalmazó
anyagok (A1)
Éghetõ alkotókat is tartalmazó
anyagok (A2)

Azok az éghetõ és nem éghetõ összetevõkbõl álló anyagok és
anyagkombinációk, amelyek az MSZ14800-2 szabvány
alapján „nem éghetõ”-nek minõsülnek

Nehezen éghetõ (B1)

Azok az éghetõ építõanyagok, azok az éghetõ és nem éghetõ
összetevõkbõl álló anyagkombinációk, azok a szerves
építõanyagok, azok a mûanyagok, azok az égéskésleltetõ szerrel
hatékonyan kezelt fa- fahelyettesítõ, textil- és papíranyagok, amelyek az MSZ 14800-3 szerint „nehezen éghetõ”-nek minõsülnek

Közepesen éghetõ (B2)

Azok az éghetõ építõanyagok, azok a mûanyagok, amelyek
az MSZ 14800-4 szerint „közepesen éghetõ”-nek minõsülnek

Éghetõ (B)

Könnyen éghetõ (B3)

Azok az éghetõ építõanyagok, amelyek az MSZ 14800-4
szerint nem minõsülnek „közepesen éghetõ”-nek

A szabvány alapján:
 A RHEINZINK®-homlokzatburkolat - fém anyagúként – „A1” nem éghetõ besorolásúként vehetõ

figyelembe,
 A védelem nélküli faszerkezetbõl készülõ aljzat a „B2” közepesen éghetõ csoportba sorolandó,
 Az égéskésleltetõ szerrel hatékonyan kezelt faanyagból, valamint a nyomás alatt impregnált ill. cementkötésû

fa építõlemezekbõl készülõ aljzatok általában a „B1” nehezen éghetõ csoportba tartoznak,
 A fém anyagú aljzatok (pl. trapézlemez) kielégítik az „A1” nem éghetõ követelményt.
Megjegyzés:
A „nem éghetõ” tûzvédelmi besorolású aljzatok leginkább a „középmagas” és „magas” épületeknél kerülnek
elõtérbe, míg a „többszintes” épületeknél általában megfelelnek a „nehezen éghetõ” aljzatok. (Lásd még az MSZ
595/3 1.2.4. pontjának elõírásait, valamint 1-3 táblázatait.)
A fém trapézlemez és építõ falemez (rétegelt lemez, OSB, stb.) anyagú aljzatoknál azonban mindig biztosítani kell
a RHEINZINK®-fémlemezfedés alsó felületének tökéletes átszellõztetését !

További mûszaki javaslatok az éghetõségi követelmények kielégítésére:
- A külsõ falburkolatok szerkezetét az épület falába bekötõ tartó- és rögzítõelemeknek „A” nem éghetõ
tûzvédelmi besorolású anyagokból kell készülniük. Ez nem vonatkozik a szigetelõ rétegek rögzítõelemeire, mivel az azok közötti nagy távolság nem teszi lehetõvé a tûz továbbterjedését, valamint azon
feszítõékekre (dübelekre) sem, amelyek „A” nem éghetõ anyagú tartószerkezeti falba
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- vannak rögzítve és az adott területre való alkalmazhatóságát építési alkalmazási engedély teszi lehetõvé.
- A homlokzatburkolatok egyes elemeit összefogó kötõelemeknek ugyanazon követelményeknek kell
megfelelniük, mint magának a homlokzatburkolatnak.
A homlokzatburkolathoz közvetlenül csatlakozó tetõ peremterületének anyagaira és szerkezeteire
(pl. tetõfelülvilágítók) vonatkozóan szintén éghetõségi követelményeket kell meghatározni:
- A szigetelés alatt alkalmazott szigetelõanyagoknak legalább „B2” közepesen éghetõeknek kell lenniük
(nem beépített állapotban). Éghetõ anyagból készült, vagy éghetõ szigetelõanyaggal készült tetõfelület
és nyílásokat tartalmazó fal határvonalán a tetõt a fal mentén egy legalább 5,0 m széles sávban 5 cm
vastagságú nem éghetõ anyaggal (pl. kavicsterítés) kell a tûz átterjedése ellen védeni.
- A kiselemes fedésû tetõk szerkezetében, vagy az alatt (a porhó és a por bejutásának megakadályozására) alkalmazott alátétfóliának, vagy hasonló szigetelõrétegnek legalább „B2” közepesen
éghetõnek kell lennie.
- Olyan felülvilágító sávok, amelyek a fenti feltételeket nem elégítik ki, a tetõkön csak akkor engedélyezhetõk,
ha a hosszabbik oldaluk az eresz vonalával párhuzamos, ≤ 2,0 m szélesek és ≤ 20,0 m hosszúak,
egymástól és a tetõ szélétõl legalább 2,0 m távolságot tartanak, valamint a tûzfalaktól, a közvetlenül
határos meglévõ, vagy engedélyezhetõ magasabb épülettõl ill. épületrésztõl ≥ 5,0 m távolságra vannak.
- Keményfedésû tetõkön olyan felülvilágító kupolák, amelyek a fenti feltételeket nem elégítik ki, csak akkor
engedélyezhetõk, ha a tetõn lévõ egyes felülvilágító kupolák felülete a 6 m2-t nem haladja meg, a
felülvilágító kupolák együttes felülete a tetõ felületének ≤ 20%-át teszik ki, továbbá a felülvilágító kupolák
egymástól és a tetõszegélytõl ≥ 1,0 m távolságra vannak.
Figyelem!
A fentiek csak általános információkat tartalmaznak. Konkrét esetekben az érvényes építési tûzvédelmi elõírásokat
kell betartani.

A fenti követelmények kielégítésének módjára vonatkozóan (különösen, ha az épület homlokzata 8 m-nél
magasabb, egy meglévõ épülettõl mért távolsága < 5 m, vagy ha külsõ falszerkezete „B3” könnyen
éghetõ vagy „B2” közepesen éghetõ anyagok felhasználásával készül) ajánlott az illetékes építésügyi és
tûzvédelmi hatósággal is a kapcsolatot idõben felvenni, az épületre vonatkozó különleges tûzvédelmi
elõírások tisztázása érdekében.

5.2

Tartóssági követelmények

Fagyállóság:
 A homlokzatburkolatot úgy kell kialakítani, hogy annak egésze fagyálló legyen.

Korhadással, kártevõk károsító hatásával szembeni ellenállás:
 A homlokzatburkolat szerkezeti elemeit (aljzatokat, tartó- és rögzítõelemeit) gondosan kezelni kell a

korhadás és a kártevõk ellen.
Korrózióállóság:
 Az acéllemez anyagú homlokzati elemek megfelelõ korrózióvédelemmel bírjanak.

A korrózióvédelem feleljen meg az alábbi szabványok elõírásainak:
- MSZ EN 12500:2000 „Fémes anyagok korrózióvédelme.
A korrózió valószínûsége atmoszférikus környezetben.”,
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- MSZ 7584-2:1985 „Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme.
Tüzihorgany-festékbevonat-rendszer követelményei”,
- MSZ 7584-3:1985 „Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme.
Szórtfém-festékbevonat-rendszer követelményei”,
- MSZ 17778:1981 „Acél és öntöttvas termékek horganybevonata tömegének és folytonosságának
vizsgálata.”
 Rozsdamentes acél, ötvözött horgany és alumínium anyagokat nem kell külön korrózióvédelemmel

ellátni.
 Megfelelõ mûszaki intézkedésekkel meg kell akadályozni, hogy a fémszerkezetek csatlakozásánál se

alakulhasson ki kontakt- vagy bomlási korrózió. (MSZ 4380:1986 „Egymással érintkezõ fémek korróziójának vizsgálata természetes légköri viszonyok között.” )
 A homlokzatburkolatok elemeit az aljzathoz és annak egyes elemeit egymáshoz csak rozsdamentes
rögzítõelemekkel lehet rögzíteni (pl. rozsdamentes acél, alumínium vagy réz).
(A csupán horganyzással, kadmiumozással vagy hasonló módon történõ korrózióvédelem nem elégséges.)

5.3

Villámvédelmi követelmények

A villámvédelmi követelményeket MSZ 274 szabvány
határozza meg. A szabvány Magyarországon nem
fogadja el a szokásos vastagságú titáncink lemezt
(olvadáspont: 418°C) felfogónak, hanem külön felfogórendszer létesítését írja elõ – felfogó rudakkal, vagy
másmódon. (Európa más országaiban a 0,7 mm-es
lemez-vastagsággal készülõ fedés felfogóként
számításba ve-hetõ – pl. a DIN VDE 0185 szerint is.)
A villámvédelmi berendezések/felfogók és azok rögzítõelemeinek felszerelésekor a lemezsávok hõmozgását biztosítani kell. A szerkezetek kiválasztásakor ügyelni kell
arra,hogy azok anyagai ne károsítsák a RHEINZINK®lemezt. A leezetést lehetõleg az épületen belül kell kialakítani, merta külsõ levezetés általában esztétikailag
zavaró.

5.4

Faanyagvédelmi követelmények

A faanyagvédelemre vonatkozó követelményeket az MSZ 6771/1-4 szabványok határozzák meg.
(A járatos favédõszerek nem károsítják a RHEINZINK®-lemezeket, ha azok nincsenek oldatban - ezt pedig
a tetõ tökéletes átszellõztetésével kell biztosítani.)

5.5

Munkavédelmi követelmények

A fémlemezfedések és homlokzatburkolatok készítése során az alábbi – a munkavédelemre vonatkozó elõírásokat kell betartani:





Munkavédelmi biztonsági intézkedések az MSZ 04-900 és a DIN EN 516 szerint
Leesés elleni védelmi intézkedések a DIN EN 517 szerint
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemrõl
47/1979 (XI.30.) MT, 64/1980 (XII.29.) MT és 5/1986 ÉVM rendeletek
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ZÁRSZÓ
Rövid alkalmazási útmutatónk a - leggyakrabban alkalmazott - függõleges hosszanti lemezkapcsolatokkal
kialakított állókorcos homlokzatburkolatok készítésének szabályait mutatja be. A különleges, egyedi
megoldású RHEINZINK®-homlokzatburkolatok készítésére vonatkozóan a RHEINZINK alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálata hasznos segítséget tud nyújtani.
Az állókorcos és lécbetétes RHEINZINK®-tetõfedések, a RHEINZINK®-Rauten rombuszfedés, a
RHEINZINK®-csapadékvíz-elvezetés, valamint azok szegélyezéseinek készítésének sajátosságaira,
mûszaki adataira és csomópontjaira részletesebb mûszaki információkat, csomópontokat és adatokat az
alábbi RHEINZINK®-kiadványok tartalmaznak:

RHEINZINK® - Alkalmazás az
Építészetben (a bádogostechnika szakkönyve)

RHEINZINK® Tervezõi CD-ROM

RHEINZINK® - fémlemezfedések.
Alkalmazási útmutató

RHEINZINK® - Szerkezeti
Javaslatok kis lejtésû tetõk
rétegfelépítésére

RHEINZINK® - Csapadékvízelvezetés - A tervezés és az
alkalmazás alapismeretei

RHEINZINK® Termékkatalógus, árlista
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