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Általános tudnivalók 

Gyalogos forgalommal terhelt burko-
latokhoz elegend ő  a 3,7 illetve 3,8cm 
vastagságú burkolólapjaink beépíté-
se. Személygépkocsival használt felü-
letek esetében min. 5cm vastagságú 
térkő  termékeiriket aj ánij uk, míg 
nagyobb, teherautóval Is használt 
utak burkolataként kérjük min. 8cm 
vastagságú térkövet válasszon! 
Általánosságban elmondható, 
hogy vízelvezetési okokból minden 
burkolatépítési módszernél 2-3%-os 
oldaleséssel és min. 0,5% hosszlejtés-
sel tervezzük a felületet. A burkolat 
alépítménye természetesen egyedileg 
mérete zend ő . 

Minden a burkolat alépítményén múlik! 

Az alépítmény szekezeti vastagsága 
a kés őbbi használattól függ. Kisebb 
terhelés ű  felületeknél, p1. teraszok, 
járdák stb. '30 cm elegend ő . 
Olyan felületeknél, melyeket szemé-
lygépkocsi forgalom, vagy hasonló 
igénybevétel ér, az alépítmény vas-
tagsága legalább 30-70 cm. Ameny-
nyiben a burkolatot különlegesen 
nagy igénybevételre tervezi, kérem 
kérje szakért ő  segítségét. 

Egy burkolat csak annyira stabil, 
amennyire az alépítménye! Az alépít-
mény tönkremenetelének a burkolat 
süllyedés a következménye! 

Kerti lapok beépítése és fugázása 

Kerti lapokat legalább Smm, de 
jellemz ően 8-10 mm fugaszélességgel 
építsen be. A fuga nélküli beépítés 
nem javasolt, mivel ilyen esetben 
a burkolás és a kés őbbi használat 
során a lapok élet megsérülhetnek. 
Zúzalékágyba történ ő  burkolás 
esetén a lapok közötti fugágat 
kötőanyagmentes, tiszta, apró zúza-
lékkal kell kitölteni, besöpörni. Ezzel 
garantálható a lapburkolat stabilitása 
és faggyal szembeni ellenállása. 

Cement-homok habarcsba vagy flexi-
bilis ragasztóba, meglévő  betonfelü-
letre történ ő  burkolás eseténa fugá-
kat minden esetben fugahabarccsal 
töltsük ki! Figyelem! 20 m2 feletti 
felület esetében rugalmas fugázó-
val kitöltend ő  dilatációs (tágulási) 
hézagot kell kiképezni a felületen, Igy 
megakadályozható a kés őbbi repedé-
sek kialakulása. 

Térburkoló kövek beépítése és 

fugázása 

A szakszerűen megépített 
alépítményre a térköveket egy 3-6 cm 
vastagságú zúzalékágyazatra fektet-
jük. A kész szintre lehúzott ágyazatot 
tömöríteni vagy rálépni szigórúan 
tilos. Az ágyzáréteg szintjének meg-
határozásánál ügyeljünk arra, hogy 
a rá kerül ő  burkolókő  5-6 mm-rel a 
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