LERAKÁSI ÚTMUTATÓ ÉS LERAKÁSI MINTÁK

Ügyfeleink figyelmét kifejezetten fehívjuk arra, hogy a Friedl
Ges.m.b.H. az általa gyártott
beton- és betonkőtermékek
lerakásával nem foglalkozik,
hanem mindenkinek azt ajánljuk, hogy termékeink lerakását
szakképzett és iparengedéllyel
rendelkező burkolókra vagy
burkoló cégekre bízza. A vásárlás során adott lerakási és használati útmutatásaink így csak
tájékoztatásul szolgálnak, és a
Friedl Ges.m.b.H. semmilyen
jellegű felelősséget nem vállal
értük. Alábbi útmutatásaink
tájékoztató jellegűek, és semmilyen kötelezettséggel nem
járnak. A bennük foglalt adatok
az aktuális tudásszintet tükrözik. Külön értesítés nélkül bármikor módosíthatók, ezért nem
szavatoltak. A műszaki változ
tatások, tévedések és sajtóhi
bák jogát fenntartjuk.
Szín- és szerkezeti eltérések
A betontermékek természetes ada
lékanyagokból készülnek, amelyek
szín és szerkezet tekintetében bi
zonyos különbségeket mutatnak
fel (különböző lehet például a ce
ment saját színe). A természetes
nyersanyagok használatának foly
tán a leggondosabb gyártás ese
tén is elkerülhetetlen szín- és szer
kezeti ingadozások jöhetnek létre,
amelyekért nem vállalhatunk
felelősséget vagy garanciát. A tér
kövek és betonlapok lerakásakor
ezért azt ajánljuk, hogy egyide
jűleg különböző raklapokról illetve
„big bag” zsákokból történjék a
lerakás, s hogy ekképp egyenletes,
természetes összhatás jöhessen
létre. Ugyanemiatt nem szavatol
hatunk a mindenkori minták és a
tényleges szállítmány színazonos
ságáért sem. Mivel természetes
termékekről van szó, a színeltéré
sek előfordulása elkerülhetetlen,
és nem ok a reklamációra. A felü
leten jelentkező szerkezeti és
színeltérések adódhatnak abból is,
hogy a térkövek, lapok, lépcső
elemek, fedlapok stb. különböző
gyártásfolyamatoknak vannak
alávetve.
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Mérettűrés
Betontermékek esetében különböző
mérettűrések léteznek, mivel a
legkorszerűbb gyártóberendezések
ellenére is méreteltérések léphet
nek fel. Az eltéréseket a következő
osztrák szabványok rögzítik:
ÖNORM EN 1338, ÖNORM EN 1339,
ÖNORM EN 1340, ÖNORM EN 15435
és ÖNORM EN 771-3. A térkövek
magassági eltéréseit a zúzalékágy
ba való bevibrálással egyenlíthet
jük ki.
Mészkivirágzások
Megkötéskor min
den cement
mészhidrátot
választ ki. A
mészhidrát víz
ben oldódik, s így idővel a beton
felületére juthat. E természetes fo
lyamat következtében fehér csíkok
vagy foltok – úgynevezett „kivirág
zások“ – léphetnek fel a betonfelü
leteken. Sötét színezésű betonter
mékek esetében ezek gyakran
erősebben láthatók. Az ilyen ki
virágzások tehát a felhasznált alap
anyagok mész- és sótartalmából
adódnak, és emiatt elkerülhetetle
nek. A termékek mechanikai tulaj
donságait semmiképp sem befo
lyásolják, ezért szavatosságot vagy
garanciát sem vállalhatunk értük.
Az időjárás (eső, hó) és mechanikai
igénybe vétel (normális használat)
nyomán a kivirágzások egy idő
után maguktól eltűnnek, és a felü
let visszanyeri egyenletes látvá
nyát. Ha a felületek nincsenek az
időjárás hatásainak kitéve (fedett
területek), a kereskedelemben
kapható mész- és cementfátyol-el
távolító szerek segítségével kézileg
is eltávolíthatók a mészkivirágzá
sok.** Vigyázat: a szín ezáltal meg
változhat! Különleges igénybevé
telekkel (pl. kémiai behatásokkal,
savas esővel) szemben nem tu
dunk maradéktalan állóképességet
szavatolni.
Éltörések, repedések
A szakszerűtlen lerakás (pl. nem
elég teherbíró aljzat, túl szoros
fugázás stb.) következtében a bur
kolóköveken vagy járólapokon haj

szálrepedések, éleiken töredezé
sek léphetnek fel, amelyeknek
még a minőségi beton sem tud el
lenállni. A szakszerűtlen lerakásért
sem garanciát, sem felelősséget
nem vállalunk. Antikolt termékeink
(pl. GRADO LINE stb.) egyes élei és
részei erős és nagyon szabálytalan
töredezettséget is mutathatnak. A
töréshelyeken a beton alapanyag
A szállítás során keletkező súrlódás
nyomokat az időjárás hamar eltünteti.

hez készülnek, és a szállításból adó
dóan súrlódásnyomokat viselhet
nek. Az időjárás és használat ter
mészetes hatásai egy-kettőre eltün
tetik ezeket a súrlódásnyomokat.
Fontos információ
Felületkezelt (kopóréteggel ellá
tott, gyémántcsiszolt stb.) termé
keink jellemzően simább felületűek,
ezért használatukkor eleinte na
gyobb csúszásveszélyt jelenthetnek
**Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártók használati utasításait!

Használjunk bátran
olyan köveket is, amelyek éleiken és
sarkaikon erősebben vagy szabály
talanul antikoltak. Ez a patinás külső
igen keresett, és megfelelően rakva és
fugázva az ódon felületek és falak
szépségét sugározza.

részei is láthatóvá válhatnak. A
kövekről még lerakáskor és hasz
nálat közben is törhetnek le részek.
Ezek mind antikolt termékeink jel
legzetes jegyei, amelyekkel tuda
tosan hozunk létre régies hatást,
így pedig nem képezhetnek okot a
reklamációra. A kiszállított kövek
felületén az antikolási folyamatból
adódóan porréteg képződhet, ezt
azonban az időjárás természetes
hatása kis idő után eltünteti.
Súrlódásnyomok
A térkövek, lapok, kerítéskövek, fló
rakosarak stb. erős igénybe vétel

Lerakási útmutatónk ajánlásként szolgál, és sokéves gyakorlati tapasztalataink eredmé
nyét foglalja össze. Ez alapján a
gyártó felé semmilyen jogi követelés vagy felelősség nem támasztható.

Ajánlás jellegű útmutató térkövek lerakásához
Útmutató
térkövek, betonlapok, kettős köté
sű kövek, fugáik között füvesíthető
kövek (gyeprácsok) és vízelvezető
térkövek lerakásához
Földkiemelés
Kérjük, már földkiemeléskor gon
doljon arra, hogy a burkolatot majd
megfelelő szegéllyel kell körülven
ni. Ha a széleken nem védi szegély
a köveket, „vándorolhatnak“, és
egyenetlen fugák keletkezhetnek.
Az ágyazatnak kiásott terület ezért
minden oldalán legyen kb. 20 – 30
cm-el szélesebb, mint a burko
landó felület.

Alépítmény és burkolatágy
A kötés nélküli (zúzalékkőbe törté
nő) és kötött (habarcságyba törté
nő) lerakásra az ÖNORM B 2214-es
rendelet irányelvei és az RSV 08. 18. 01
feltételei érvényesek. A szakszerű
kivitelezés szavatolja a felület víz
mentesítését, és az esztétikus
végeredmény alapja!
Első lépésként járásszilárddá tömö
rítjük az alépítményt, s közben
ügyelünk arra, hogy hosszirányban
legalább 0,5 %-os, keresztirányban
pedig 2 – 3 %-os lejtéssel bírjon a
felület, a megfelelő vízelfolyás végett.
Ez hosszirányban 0,5 cm, kereszt
irányban pedig 2,5 – 3 cm szint
különbségnek felel meg méteren
ként.
Az alépítményre kb. 30 – 70 cm vas
tag, kötés nélküli alsó hordozóréte
get terítünk falanyagból vagy 0,30
– 0,70 mm szemcseméretű kavics

1
2
3
4
5
6
7

8

Alépítmény és hordozóréteg – 1 kőbur
kolat, 2 lehúzott zúzalékágy, 3 lehúzóléc,
4 segédléc, 5 kötés nélküli felső hordozó
réteg, 6 kötés nélküli alsó hordozóréteg,
kb. 30-70 cm, 7 soványbeton, 8 szegélykő

ból, amit rétegenként tömörítünk.
Erre a rétegre hordjuk fel az
ugyancsak kötés nélküli, felső hordo
zóréteget 0,16 mm szemcseméretű
kavicsból, kb. 10 – 20 cm vastagon.
Az így elkészült, optimálisan
tömörített alépítménynek hossz
irányban legalább 0,5 %, kereszt
irányban legalább 2,5 % lejtéssel
kell bírnia. A felület egyenetlensé
gei 4 m-es mérőléccel mérve nem
haladhatják meg a 15 mm-t.
Szegélyek
A burkolandó terület széleinek meg
felelő szegélyezését paliszádokkal,
szegélykövekkel, univerzális kőla
pokkal vagy tömbkövekkel érhet
jük el.

A köveket C 16/20-as aljzatbeton
alapba rakjuk. A szegélyeket füg
gőlegesen vízmérővel kell beállíta
nunk. A háttámasz magassága a
teljes magasságnak kb. 2/3-a le
gyen. A burkolólapok vagy a fugák
átnedvesedését vagy szennyező
dését elkerülendő, a szegélyeket
alulról fóliával vagy szűrőfátyollal
szigetelhetjük, és vízáteresztő
kitöltő anyagot használhatunk.
Burkolatágy
A kötés nélküli felső hordozóréteg
re kiegyenlítő rétegként pl. 4/8
mm-es szemcsézetű, 3 – 6 cm vas
tag zúzalékágyat terítünk lazán és
egyenletesen.
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A burkolatágy egyenetlen vastag
ságának betudható deformációk
bevibrálás előtt

A burkolatágy egyenetlen vastag
ságának betudható deformációk hasz
nálat után

egyenletes szélességére. A túl szo
ros lerakás élsérüléseket okozhat,
amelyek nem a termék hibájára
utalnak, hanem a szakszerűtlen
lerakásból eredeztethetők. 2 – 3
méterenként léc vagy zsinór segít
ségével ellenőrizzük a fugakép
egyenletességét. Ha szükséges,
lerakás után nem színező gumika
lapáccsal igazíthatunk a kövek hely
zetén. Az esztétikailag kifogásol
ható szegélyezést elkerülendő, már
tervezéskor hangoljuk össze a sze
gélyelemek távolságát a burkolás
hoz használt kövek raszterléptéké
vel. Ha a köveket mégis fix adottsá
gokhoz, pl. aknákhoz, ereszekhez
vagy falakhoz kell igazítanunk,
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szegély kialakítása – 1 kőburkolat,
2 kb. 4 cm-es zúzalékágy, 3 kötetlen
felső hordozóréteg, 4 kötetlen alsó
hordozóréteg, kb. 30 – 70 cm

Segédeszközként jól bevált a 3 – 6
cm vastag csövek vagy lécek hasz
nálata, amelyeket a kötés nélküli
felső hordozórétegre fektetünk, és
zúzalékkal kiegyenlítünk. A zúzalé
kot feltöltés után léccel lehúzzuk.
Vegyük figyelembe, hogy a burko
latágy bevibrálás után még kb. 1
cm-el süllyed.
A lesimított zúzalékágyat sem dön
gölni, sem letaposni nem szabad,
ezért egyszerre mindig csak akkora
felületet simítsunk le, amennyit egy
nap le tudunk burkolni.
Lerakás
Figyelem: a védőcsomagolás eltá
volításakor kövek eshetnek ki! A

A túl vastag burkolatágy nyombaráz
dákat eredményezhet

Ügyeljünk rá, hogy a burkolatágy a
lerakott felület bevibrálásakor még
kb. 1 cm-el süllyed!

raktározáshoz és szállításhoz hasz
nált, a termék védelmét szolgáló
műanyag-granulátumot lerakás előtt
gondosan távolítsuk el, és semmi
képp se söpörjük be a fugákba! A
lerakást az egyik sarokból, derék
szögben kezdjük, lehetőleg a bur
kolandó felület legmélyebb pont
ján, és segédvonalként feszítsünk
ki zsinórt. A térkövek színe, mivel
természetes anyagokból készülő
termékek, árnyalatnyi eltéréseket
mutathat. Ezért ajánlott, hogy egy
szerre mindig több raklapról vagy
„big bag” zsákból válogassuk össze
a köveket. Így egyenletes és szép
szín-összhatást érhetünk el. Ügyel
jünk arra, hogy a köveknek alsó és
felső oldaluk van.
A terhelt felület nagyobb kopásál
lóságát a finomszemcsés felső oldal
(kopóréteg) biztosítja. Ezért ügyel
jünk rá, hogy megfelelő oldalukkal
rakjuk le a köveket.
Mivel a lerakott felület azonnal jár
ható, mindig magunktól elfelé dol
gozzunk.
Ügyeljünk a fugák körbefutóan

Hibás: távtartók nélkül összeérnek a
kövek

Helyes: a köveket itt megfelelő fuga
távolsággal rakták le. Minimális fuga
szélesség formátumtól és igénybe
vételtől függően kötetlen lerakásnál
5–8 mm, kötött lerakásnál 8–15 mm
(FQP szerint)

kővágó vagy kőhasító berendezés
re lesz szükségünk. Ügyeljünk
arra is, hogy a kő vágás után is ele
gendő oldalhosszal rendelkezzen.
Fugázás
A fugákat homokkal, kavicsos ho
mokkal, zúzalékkővel vagy Baumit
Naturfuge GK 1 vagy GK 4-el**
söpörjük be. Az alkalmas szemcse
méret 0/2 – 0/4 mm, zúzalékkő
esetében 1/3 mm.
Az anyagszükséglet négyzetméte
renként 4 – 8 kg, a fugák arányától
(szélességétől, mélységétől, szá
mától) függően. A kivirágzást mege
lőzendő, fugázáshoz ne használ
junk mészkövet.
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Döngölés
A tiszta felületet száraz állapotban,
megfelelő lapvibrátorral, kívülről
befelé döngöljük keresztben, majd
hosszában. Ügyeljünk rá, hogy a
lapvibrátor gumitalpa ne színezzen.
Az így leburkolt felületet ezután
még egyszer besöpörjük. A fugázó
homokot ajánlatos 2 – 3 hétig a bur
kolt felületen hagyni, hogy a csapa
dékvíz bemossa a fugákba. A bur
kolt felület ekkor már teljesen ter
helhető és járművekkel is járható.
**Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártó használati útmutatásait!

szemcseméretű kavicsréteget hor
dunk fel, amit alaposan tömörí
tünk, és a végleges felület lejtésé
hez igazítunk. Erre a finom kavics
rétegre hordjuk fel a 3 – 6 cm vas
tag zúzalékágyat. Ezt sem tömö
rítenünk, sem letaposnunk nem
szabad. A lapok lerakása után erős
seprűvel besöpörjük a fugázó ho
mokot, pl. Baumit Naturfuge GK1
vagy GK 4-et**. Tisztítás után 6 cmes nél vékonyabb lapok esetében
nem színező gumikalapáccsal ele
gyengetjük a felületet (ne használ
junk lapvibrátort), majd ugyanaz
zal a homokkal még egyszer be
söpörjük, míg a fugák teljesen ki

Lerakási útmutató tömbkövek
ből és univerzális kőlapokból
épített lépcsőkhöz

Lépcsőépítés tömbkövekből sovány
beton-ágyban
lépcsőfokok tömbkőből

beton

1
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3

zúzalék

kavics

Nincs szükség munkaigényes al
építményre, mindössze az utolsó
lépcsőfoknál szükséges olyan fagy
álló alap, amely megakadályozza a
lépcső elmozdulását. A lépcső
fokok mélysége és magassága sza
badon alakítható.
Alternatív megoldás: lépcsőépítés uni
verzális kőlapokból, kész betonalapra

lebetonozott
nyerslépcső

Útmutató lapok kötés nélküli
(zúzalékágyban történő)
lerakásához
Kötés nélküli (zúzalékágyba
történő) lerakáskor az ÖNORM B
2214 előírásai érvényesek. Az
alépítményre 0/16 mm – 0/32 mm
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zúzalék

térkövek

kavics

0,5, keresztirányban 2,5 – 3 % lej
téssel gondoskodjunk a vízelve
zetésről. Ez hosszirányban 0,5 cm,
keresztirányban pedig 2,5 – 3 cm
szintkülönbségnek felel meg mé
terenként. Agyagos talajon ajánla
tos hosszirányban drenázscsövet
fektetni, amelyet pl. 16 – 32 mm-es
drenázskaviccsal és szűrőfátyollal
veszünk körbe.
A helyi adottságoktól és a várható
terheléstől függően pl. 0 – 70 mmes kavicsot hordunk fel több réteg
ben (rétegenként max. 15 cm-t), és
az egyes rétegeket pl. lapvibrátor
ral vagy hengerrel tömörítjük.
Hordozórétegként 10 – 20 cm vas
tag fagyálló (XF1 környezeti osz
tályú) aljzatbetont hordunk fel, amit
kétszeresen vasalunk. Ügyeljünk a
megfelelő lejtésre. 4 – 5 méteren

nem töltődnek. Nagyméretű lapok
lerakásánál már lerakáskor ügyel
jünk a felület egyenletességére (ld.
az FQP megfelelő irányvonalát),
mert ezeknél nincs lehetőség be
döngöléssel való utólagos szintkie
gyenlítésre.

Útmutató lapok kötött (habarcs
ágyba történő) lerakásához
Földkiemelés, alépítmény és hordozóréteg
Kötött (habarcságyba történő) fek
tetéshez az ÖNORM B 2214 rende
let irányelvei és az RVS 08. 18. 01
feltételei útmutatók.
A szakszerű kivitelezés szavatolja a
felület vízmentesítését, és az eszté
tikus végeredmény alapját. A föl
det legalább olyan szélességben
emeljük ki, amekkora a burkolandó
felület.
Az alépítményt pl. lapvibrátorral
vagy hengerrel tömörítsük, s en
nek során hosszirányban legalább

Lerakás habarcságyba – 1 habarcs,
2 aljzatbeton szerkezeti acélráccsal,
3 kötetlen alsó hordozóréteg

ként hagyjunk dilatációs fugákat.
Habarcságyba történő fektetéskor
az alsó betonrétegnek teljesen és
tartósan stabilnak és zsugorodás
mentesnek (azaz legalább 6 – 7 he
tesnek) kell lennie.
Az aljzatbeton zsugorodásának
hatására a lapok elválhatnak.
Lapok lerakása habarcságyba
A munka megkezdése előtt ellenő
rizni kell az alépítmény megfelelő
szilárdságát és fagybiztos szerkeze
tét. Az alapnak lejtéssel kell bírnia,
hogy az átszivárgó víz mindenkor
elfolyhasson. A munkahőmérséklet
nem lehet alacsonyabb + 5 Celsiusfoknál.
Készítsünk kb. 3 – 6 cm vastag ha
barcságyat fagyálló, trasztartalmú
habarcsból, pl. Baumit Pflaster

Drainmörtel GK 4 vagy GK 8-ból**
földnedves sűrűségben.
A megfelelő rögzítéshez ügyel
nünk kell a lapok és az ágyazat kö
zötti kellően erős kötésre is, amit
megfelelő ragasztó, pl. trasztar
talmú Baumit SteinKleber plus**
felvitelével érhetünk el. A ragasztó
anyagot fogas lappal simítsuk el a
lapok teljes alsó felületén, és
ügyeljünk arra is, hogy ezáltal ne
csökkenjen a habarcságy drenázs
hatása. A szintkülönbségeket azon
nal egyengessük el kopogtatással,
amihez nem színező gumikalapá
csot használjunk. A fugák szélessége
8 – 15 mm között legyen. 4 – 5 mé
terenként hagyjunk dilatációs fu
gákat. Ne használjunk fel láthatóan
(a szállítás során vagy más miatt)
sérült lapokat. Vágáshoz megfelelő

szerszámot, pl. csempevágó gépet
használjunk. A felület fugázása leg
korábban egy nappal a lapok lera
kása után kezdődhet.
(Folytatás a 5. oldalon)
Összeállítottunk Önnek néhá
nyat a Friedl PARKSTONE lapok
kal kirakható legnépszerűbb
mintákból. Az egyes javaslatok
színeinek megválasztását ter
mészetesen az Ön egyéni ízlésé
re bízzuk.
Ha szakszerű tanácsra van szük
sége, forduljon bizalommal
szakkereskedőinkhez és kertépí
tészeinkhez.

45/45

06) 60/60 
30/30 

45/30

kb. 2,22 db/m2
kb. 2,22 db/m2

60/30
60/60

30/30

30/30

60/60

03) szabad kötés, 120 cm széles –
igény kb. 3,42 m2-re kb. 3 db 60/60,
kb. 4 db 60/30, kb. 2 db 45/45,
kb. 5 db 45/30, kb. 6 db 30/30
60/45

45/30

30/30
45/45

60/30 60/45
30/30

30/45
45/60

60/30

60/60

07) igény
modulonként ca. 1,23 m2
kb. 1 db 60/60
kb. 1 db 60/45
kb. 1 db 60/30
kb. 1 db 45/45
kb. 1 db 45/30
ca. 1 Stk 30/30

60/60
30/60

45/45

45/30

60/45

45/45

01) soros kötés (minden méret) –
igény kb. 1,83 m2-re – kb. 1 db
60/60, kb. 2 db 60/30, kb. 2 db
60/45, kb. 1 db 45/45, kb. 2 db
45/30, kb. 1 db 30/30
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02) szabad kötés 90 cm széles –
igény kb.1,08 m2-re – kb. 1 db
60/60, kb. 2 db 60/30, kb. 2 db
45/30, kb. 1 db 30/30
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05) igény kb. 2,09 m2-re
kb. 1 db 60/60, kb. 1 db 60/45,
kb. 1 db 45/45, kb. 3 db 60/30,
kb. 4 db 45/30, kb. 2 db 30/30

08) igény modulonként kb 1,53 m2
kb. 1 db 60/60,
kb. 1 db 60/45,
kb. 1 db 60/30, kb. 1 db Stk 45/30,
kb. 2 db 45/45, kb. 2 db 30/30

A lapok egyéni kívánság szerint is megrendelhetők.
A lerakási mintákban megadott mértékek rasztermértékek,
60 x 60 cm pl. 59,6 x 59,6 cm-es lapméretnek felel meg.
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LERAKÁSI ÚTMUTATÓ ÉS LERAKÁSI MINTÁK

Tipp: Fektetéskor különböző rakla
pokról válogassuk a lapokat, hogy
természetes összképet kapjunk
(gyártásból adódó színeltérések).
Fugázás
A lapok fugázását trasztartalmú
fugázó habarccsal, pl. Baumit Pfla
sterFugenmörtellel végezzük.**
A habarcsmaradékot és cement
fátylat azonnal távolítsuk el a la
pokról.

tószert ajánlott egy kevésbé feltű
nő helyen kipróbálni.
Magasnyomású tisztítógépek hasz
nálatánál ügyelni kell arra, hogy
kellő távolságot tartsunk a lapok
tól. Az ilyen gépek nagyon magas
nyomást képesek előállítani, amely
a felület károsodását idézheti elő.
A szakszerűtlen használatért nem
tudunk felelősséget vállalni. Az
ápolással kapcsolatos további tud
nivalókat lásd weboldalunkon:
www.friedlterko.hu
**Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártó használati utasításait!

Útmutató falazókő és tömbkövek használatához
Az alábbi útmutatások ragasztóval
vagy habarccsal illesztett kövekhez
szolgálnak.
Impregnálás
Hogy a lapokról könnyebb legyen
eltávolítani az esetleges szennye
ződéseket, pl. a kávé-, olaj-, vörös
bor-, fáradtolaj- stb. foltokat, azt
ajánljuk, hogy lerakás után DUO
PROTECT30-al impregnálja kövein
ket, amennyiben nem lettek már
gyárilag felületvédelemmel (Duo
protect 30-al vagy Duoprotect 60al) ellátva. Az impregnálás további
előnye a nagyobb kopásállóság. Az
impregnálást csak az ágyazati és
fugázó habarcs kellő kiszáradása
(kb. 30 nap) után végezzük.
Olvasztóanyagok
Kérjük, ne használjon olvasztósót
vagy más agresszív olvasztóanya
got. Sok lap (pl. Parkstone, Novum),
de főleg a fugázó habarcs nem al
kalmas ilyen anyagok használatára.
Agresszív olvasztóanyagok helyett
használjon hólapátot, környezet
barát Liapor szórózúzalékot (Liapor
Tongranulat**), Eis- und SchneeEx-et** vagy szóróhomokot.
A lapok tisztítása
A lapok tisztításához használjuk pl.
a BPB cég termékeit**, amelyek a
FRIEDL STEINWERKE értékesítési
helyein is beszerezhetők. A tisztí
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Alapozás
Minden falhoz alap szükséges, amely
rendszerint C12/15 minőségű
betonból készül. Az alap szélessége
az építendő falnál kb. 10 cm-el le
gyen szélesebb. Az alap mélységét
a felépítmény magasságának,
dőlésszögének, terhelésének, a he
lyi fagyhatárnak ill. a talajviszonyok
nak a fügvényében kell meg
határozni. Feszítsünk ki zsinórt,
hogy pontosan kijelöljük a fal hala
dási irányát.
Figyelem: Az alap felső peremének
a talaj szintjéig kell érnie, hogy a
földnedvesség ne szívódhasson fel
a falba.
Ha a talaj nem elég szilárd, zsalu
zatként használjunk zsaluköveket,
mivel különben nem tudunk füg
gőleges árokfalat felhúzni. Az ala

pot érdemes 6 méterenként tagol
nunk, ezt a dilatációs fugát 10 mm
vastag szigetelőlap közbeiktatásá
val állíthatjuk elő. Az alapot hosz
szanti irányban egyenletesen szer
kezeti acéllal vasaljuk, így biztosít
juk földsüllyedéssel szemben, és
megakadályozzuk, hogy később
repedések keletkezzenek. Ezután
betonnal töltjük ki az alapot. A be
tont bevibrálással, a földnedves
betont döngöléssel tömörítjük.
Szükség esetén drenázscsöveket is
közbeiktathatunk.
Falrakás
A kövek elrendezése a raklapon
gyártási és szállítási szempontok
hoz igazodik, és falrakáskor nem kell
ezt a rendet figyelembe vennünk.
Gutshof falazókövünk esetében a
különböző hosszúságú kövek már
gyárilag úgy vannak keverve, hogy
természetes látványhatás jöhessen
létre.
Válasszunk bármilyen falmintát, a
felrakás nem előre adott sorrend
szerint történik, bármelyik meg
felelő magasságú követ felhasznál
hatjuk, ha illik a kötésbe.
Kerüljük a keresztkötéseket!
A köveket úgy rendezzük el, hogy
átfedjék az alattuk fekvő illesztési
hézagokat. A köveket mind fugák
nélkül, trasztartalmú, fagyálló ra
gasztóval pl. Baumit Steinkleber
plus-szal ** vagy STÖ Nr. 1 der was
serbeständige Universal Kleb- u.
Dichtstoff-al**, mind szándékos –
1 – 2 cm-es – fugákkal is falazhat
juk, ez utóbbiakat pl. Baumit Stein
mörtel plus-szal** tölthetjük ki.
Fugázáshoz hasznos segédeszkö
zök lehetnek az 1 – 2 cm vastag, kb.
2 cm széles és 200 cm hosszú falé
cek, amelyek támaszt adnak a követ
kező rétegnek, egyúttal pedig a
fugák vastagságát is megadják.
A fugák kivirágzását megelőzendő,
csak habarcsot vagy traszcementet
használjunk. A fölösleges habarcsot
azonnal távolítsuk el, és a köveket
tisztítsuk meg. A vizes habarcs
okozta szennyeződések cement
fátyolként később is láthatóak ma
radnak. A kövek helyzetét folyama
tosan ellenőrizzük vízmértékkel
és zsinórállvánnyal.

Támfalak: Statikailag erős terhe
lésnek kitett támfalak esetében
előbb falat, pl. betonfalat kell emel
nünk. A falazóköveket ezután rak
hatjuk fel a betonfal takarásaként.
Háttöltés
Építés közben rétegenként vízáte
resztő és fagyálló, pl. 0 – 63 mm-es
kavicsanyagot iktatunk közbe, amit
tömörítünk. Az alap felső szélének
magasságában drenázscsövet fek
tetünk. A fal mögé helyezett védő
fóliával vagy szűrőfátyollal akadá
lyozzuk meg, hogy a lejtőről víz ill.
sár hatoljon be a falba ill. a fugákon
át. A falrétegek szintkülönbségeit
fugázó habarccsal egyenlíthetjük ki.
Rakásminták

01) Réteges fal
falvastagság: 24 cm
sormagasság:  15 cm vagy 22,5 cm
kőhosszúság:  10 cm, 20 cm, 30 cm,

40 cm, 50 cm

02) Réteges fal szabályosan
váltakozó sorokkal
falvastagság: 
24 cm
sormagasság:  7,5 cm***, 15 cm és

22,5 cm
kőhosszúság:  10 cm, 20 cm, 30 cm,

40 cm, 50 cm

03) Réteges fal szabálytalanul
váltakozó sorokkal
falvastagság: 
24 cm
sormagasság: 
7,5 cm***, 15 cm

és 22,5 cm
kőhosszúság:  10 cm, 20 cm, 30 cm,

40 cm, 50 cm

Szükség esetén a köveket megfelelő
méretre kell igazítanunk.
*** 7,5 cm magas kövek 30, 20 és
10 cm-es hosszmérettel kaphatók.
Falak stabilitása
A stabilitás kiszámításának döntő
tényezői: t sind: a fal fekvése, hosz
sza, magassága és vastagsága, va
lamint a szélterhelés (szélsebesség).
Ezeket a számításokat statikussal
végeztessük.
Kisebb falak esetében a köv.
gyakorlati szabály érvényes: sza
badon álló fal maximális magassá
ga 4 méteres mezőhossz esetén
(pl. betonozott oszlopok között):
12 – 16 cm-es falvastagságig: ma
gasság max. 1,5 m – 24 cm-es fal
vastagságig: magasság max. 2 m.
**Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártó használati utasításait!

Útmutató kerítéskövek
rakásához
alábbi útmutató vasalt és beton
nal kitöltött kövek rakásához
szolgál.
Alapozás
A szakszerű alapozással kapcsola
tos tudnivalókat a falazó- és tömb
kövek rakásáról szóló részben talál
hatjuk. Kerítéskövek rakásához le
galább C12/15 minőségű és F45
konzisztenciájú betont használ
junk. A betont döngöléssel tömö
rítsük. Ügyeljünk rá, hogy a még
megkötetlen betonban időben he

lyezzük el a vasrudakat, amelyek
később kellően erős kötést bizto
sítanak az alap és az oszlopok kö
zött (a vasrudakat és a beton minő
ségét legjobb szakemberrel a hely
színen megválasztani). Az alap fe
lületének teljesen simának és víz
szintesnek kell lennie.
Rakás
Kerítések rakásához legalább F45
konzisztenciájú és XF1 környezeti
osztályú (fagyálló) kitöltő betont
pl. Baumit Trockenbeton 20-at
vagy 30-at** használjunk. Az esetle
ges kivirágzások csökkentésére
trasztartalmú cementet használ
junk. Használjunk betonvasakat,
FRIEDL kerítésköveket, FRIEDL
kerítés-fedlapokat, az elektromos
kábelekhez rugalmas köpenycsö
vet, vízmértéket, lapátot és taligát.
A habarcságyhoz helyszíni beton
keverés esetén 2:1 arányú cementvíz keveréket (cementenyvet) ké

kitöltő betonnal, pl. Baumit Trocken
beton 20-al vagy 30-al** töltjük ki.
A betont ezután tömörítjük.
A fedlapok elhelyezése előtt trasz
tartalmú, fagyálló ragasztóval, pl.
Baumit SteinKleber plusszal** egyen
líthetjük a kitöltő beton esetleges
egyenetlenségeit.
Végül a színben illő FRIEDL kerí
tés- és oszlop-fedlapokat helyez
zük fel. A falak és fedlapok között
fagybiztos, rugalmas, trasztartalmú
csemperagasztóval, pl. Baumit
SteinKleber plusszal** vagy STÖ Nr.
1 der wasserbeständige Universal
Kleb- u. Dichtstoff-al**érhetjük el a
legjobb kötést. A fedlapok találko
zásánál keletkező fugákat fugazáró
ragasztóval töltjük ki. Már néhány
nappal kerítésünk megépítése
után kifúrhatjuk és dübelezhetjük
a kerítésmezők rögzítőpontjait.
** Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártó használati utasításait!

Karbantartás és ápolás
3
2

1

1 70 – 100 cm-es alap,
2 Grado kerítéskő, 3 vasalás

szítsünk, és ehhez annyi adalék
anyagot (homok-/kavicskeveréket)
adjunk, amíg a kívánt konzisztenci
át el nem érjük. A kövek habarcs
ágyba rakásakor különösen az első
sorban ügyeljünk a pontosságra és
egyenletességre. A következő so
rokat szárazon rakjuk fel. Ügyel
jünk rá, hogy a fugákat kötésben
helyezzük el! A sorok elején és vé
gén használjunk 1/2-köveket, így
szebb összhatást érünk el. Ügyel
jünk a kerítésbe integrálandó ele
mek – levélláda, csengő, kaputele
fon, kamera stb. – megfelelő elhe
lyezésére. A keletkező üregeket

Falazó- és kerítéskövek
Kertünk falainak karbantartásához
nincs szükség költséges, csak
rendszeres ápolásra. A megépített
falat érdemes DUOPROTECT30 imp
regnálószerrel lefújni.** Az imp
regnálás véd a szennyeződésektől
és a nedvesség behatolásától. Ezt a
műveletet érdemes legalább 2 – 3
évente megismételni. Egy üveg
(=1 liter) DUOPROTECT30 impreg
nálószer** kb. 6 – 8 m2 falfelület
kezeléséhez elegendő.
Térkövek és lapok
Kültéri burkolatok ápolásához a
következő műveleteket ajánljuk: a
burkolatra lerakódott port és föl
det a legegyszerűbb vízsugárral
lemosni és kemény seprővel le
söpörni. Szükség esetén semleges
tisztítószert (folyékony szappant)
is használhatunk.
A FRIEDL STEINWERKE maga is
forgalmaz olyan speciális tisztító
szereket, amelyekkel eltávolíthatók
a kövekről a levelek, mohák, algák

stb. okozta foltok. A +3630-5193373
telefonszámon szívesen adunk
ezzel kapcsolatosan tájékoztatást.
A FRIEDL STEINWERKE azt ajánl
ja, hogy a téli jég eltávolításához,
ha csak lehetséges, kerüljük a
szóró- és olvasztósó használatát.
Helyettük valamilyen útfelszóró
homokot használjunk. Ilyen célra
kiválóan alkalmas a Liapor Winter
streu (Liapor Tongranulat), amely
megkíméli a felületet, tavasszal pe
dig víztároló anyagként szórhatjuk
ki ágyásainkba és füves területeink
re. Ha egyéb szóróanyagot hasz
nálunk, az lehetőleg puha kőzet
(pl. mészkő, dolomit stb.) legyen,
és szemcsemérete semmiképp se
haladja meg a fugaszélességet. A
súrlódásnyomokat megelőzendő,
olvadás idején a teljes felületről ta
karítsuk el a szóróanyagot. Ha el
kerülhetetlen, hogy olvasztószert
használjunk, fagy- és sóálló ter
mékeken csak cementkötött felü
letekre alkalmas olvasztószert al
kalmazzunk. Ilyen például a kör
nyezet- és növénykímélő „Eis- und
Schnee-Ex“.
Hóeltakarító berendezések hasz
nálatakor, a kövek felületét kímé
lendő, hólánc nélküli berendezése
ket ajánlunk, amelyek kotrólapát
ját műanyag szegéllyel látták el.
** Mindenkor vegyük figyelembe a
gyártó használati utasításait!
Térkövekhez és lapokhoz válasszon
lerakási mintákat honlapunkról:
www.friedlterko.hu
Valamennyi adat ajánlás, amely tapasztalatainkra épül, és a feldolgozó ill. vásárló támogatását szolgálja.
Nem mentesíti a vásárlót az alól,
hogy a megvásárolni kívánt termékeket a tervezett felhasználási cél
szempontjából maga is ellenőrizze.
A változtatás jogát minden adat
tekintetében, minden előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.
A lerakási útmutatásokért kezességet nem vállalunk.
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