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gyártási ütemen belül ritkán fordul-
nak el ő  magassági méreteltérések. 
Különböz ő  lapokból készül ő  bur-
kolatminták ez a jelenség gyakoribb. 
Ahogy fent leírtuk, az ilyen magas-
ságkülönbségek az ágyazóréteggel 
kerülhetnek kiegyenlítésre. 
Ragasztóhabarcsba történ ő  bur-
koláskor nehezebb a magassági 
méreteltérések kiegyenlítése, itt a 
habrcspogácsákba történ ő  fektetés 
segítheti el ő  a burkolat hibátlan vég-
leges megjelenését. 

térk ő  
A térkövek magasságkülönbségei a 
felület zúzalékágyba vibrálásával 
tünhetnek el. Ragasztóhabarcsba 
történ ő  burkolás esetén ez nehezen 
kivitelezhet ő . 

Lépcső lapok 

A készen beépített 
lépcs őburkolatoknak egységesen 
ugyanolyan lejtési viszonyok- 
kal kell megjelenniük. A nyers 
lépcs őszerkezeten jelentkez ő  méret-
eltérések, belép ő  és homloklapok 
eltérései a cementhabarcs ágyazat 
vastagságával kerülnek kiegyenlí-
tésre. Nagy felület ű  vagy bonyolult 
lépcső szerkezeteknél, medenceszegé-
seknél az i]Jesztéseket (gérbevágások, 
illesztőelemek alkalmazása) kialakí-
tása egyszer űbb az építés helyszínén 
elvégezni. 

kerítéskövek 

A leggyakoribb két sor magas kerítés-
lábazat alsó sora egy habarcságyba 
kerül beépítésre, melynél a fels ő  
éleket egy alumíniumléc segítségével 
lehet gyorsan azonos szintre állítani. 
Az erre felrakott második sor már 

tökéletes fugaképet mutat.. A rnáso-
dik sor fels ő  élének esetleges magas-
sági méreteltéréseit a lábazati fedlap 
rögzítésekor lehet kiegyenlíteni. A 
többsoros falszerkezetben jelentkez ő  
méreteltéréseket a fugákban, kis 
faékek aLkalmazásával lehet kiegyen-
líteni. 

Szennyeződések 

A termékek felületei, els ő sorban 
szabadban, ismétl ődően 
szennyez ődhetnek. Ezek kiváltó okai 
lehetnek a csapadék (por, hamu és 
koromtartalom miatt), növények 
(cserepes növények, levelek, virágok, 
termések, gyanta, fű, termő talaj), 
általánosan a fák, ételek és italok, 
kertigrill tevékenység (faszén, olajok, 
zsírok) rozsda, réz, guminyomok. 

Kerülje az elemek megmunkálása és 
beépítése során a habarcs, ragasztó 
vagy festékek (lakkok, faanyagvéd ő  
szerek) okozta szennyez ődéseket. 
Ezek az anyagok tartósan fennma-
radó foltosodást idézhetnek el ő . Az 
ilyen jellegű  színeltéréseknek nem 
a betontermékek min ő ségi hiányos-
ságai, hanem a szennyez ődések az 
okozói. A fátyolszerű  foltosodás meg-
akadályozására a beépítés (a termék 
vágása, fűrészelése, csiszolása) után 
a a betontermék felületét a portól, 
vágási és egyéb szennyez ődéstő l h ő  
vízzel lernosva kell megtisztítani. 
Az építmény tisztításához csak jó 
minőségű, bevizsgált terméket alkal-
mazz on. 
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A térkövek, laptermékek, kerítés-
kövek és rézsűkövek nagy koptató 
hatású igénybevételre méretezett 
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