A körültekintő választás kifizetődik
Ne sajnáljuk az időnket arra, hogy az akár azonos funkciójú, de különböző anyagú
szerkezeteket összehasonítsuk.

A leggyakrabban ott lehet a
döntést elhibázni, hogy nem
fordítanak kellő gondot az
egyes építőanyagok, építési
rendszerek valós tulajdonsá
gainak megismerésére, vagy
egymástól távol eső műszaki
teljesítményű termékeket
hasonlítanak össze.
Ez mindenképpen nagy koc
kázat, ami gondos mérlege
léssel elkerülhető!
Összefoglalva és könnyen
áttekinthető módon megadjuk
azokat az általunk fontos
nak tartott szempontokat,
amelyek segítenek a helyes
választásban.

Természetesen örülünk, ha
végül az vállalatunk termékei
mellett dönt.
A gondos tájékozódás nem
kerül semmibe.
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függ. Ebben is a falazóanyag
az egyik fő meghatározó.

Ytong falazóelem alkalma
zása esetén mindez szükség
telenné válik.

Azok az anyagok a legjobbak,
amelyek egyben nedvesség
szabályzók és hőszigetelők is.
A kellemes hőérzet megha
tározója a hőszigetelés. A jó
határoló szerkezet nemcsak
arról gondoskodik, hogy
télen jó meleg legyen bent,
hőtároló és hőfokcsillapítási
képessége azt is biztosítja,
hogy a nyári hőség kint
rekedjen. így egész éven át
biztosított a kellemes szoba
hőmérséklet. A rossz hőszi
getelés és hőtárolás nyáron
a belső tér túlmelegedését,
télen pedig a falak kihűlését
okozhatja.

■ A megfelelő beltéri klíma
jó komfortérzetet biztosít.
Az, hogy Ön jól érzi magát
a házában, alapvetően a
szobában uralkodó léghő
mérséklettől, illetve a falak
felületének hőmérsékletétől

■ A jó zajvédelem jobb élet
minőséget biztosít.
Egy nyugodt házban nemcsak
kellemesebb élni, hanem
a nyugalom otthonának az
értékét is növeli. Számított,
mért eredmények kel bizo-

■ Jó hőszigeteléssel meg
takaríthatja a fűtési-hűtési
költségeit.
Figyeljen az építő anyag
hőszigetelő képességére!
A külön rétegként felvitt
hőszigetelő anyagokat több
munkával kell felragasz
tani, illetve mechanikusan
rögzíteni. Kellő gondosság
hiányában gyakran hőhidak
keletkezhetnek, a többlet
költségekről nem is beszélve.

nyitható, hogy a pórusbeton
anyagszerkezetéből fakadóan
lényegesen jobb akusztikai
teljesítménnyel rendelkezik,
mint más üreges téglafal.
Ezekre a falakra jel lemzően
ráadásul kiegészítő hőszi
getelést is építenek, ami
lerontja a fal eredeti hanggát
lási tulajdonságait.
■ Biztonság a tűzzel
szemben.
Beépítési hely szerint a
falnak különféle tűzvédelmi
előírá soknak kell megfe
lelnie. A cél, hogy ezeket
a követelménye két minél
gazdaságosabban teljesítsük.
Ezért Önnek olyan építőanya
got kell választania, amely
már vékony fal esetén is
magas tűzvédelmet biztosít,
így nemcsak anyagot takarít
meg, hanem teret is nyer.
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