
Megbízható zajárnyékoló és 
Magasépítő falrendszerek 
– már több mint 40 éve

www.leier.hu



tartaloMjegyzék

Zajárnyékoló falrendszerek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

technológia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

termékelőnyök  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Javasolt felhasználási területek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

esztétikum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Zajárnyékoló fal anyagszükséglete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Gyártás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Falazóelemek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Jó tudni!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Panelrendszer beépítése, szerelése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gömbfejes emelőcsapok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Példák falpanelekre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Praktikus megoldások  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Ce tanúsítvány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Zsalublokkos építési segédlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Magasépítő falrendszerek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

általános leírás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Az építés folyamata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Durisol üreges falak – a gyorsabb megoldás  . . . .  28

Hangszigetelés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Durisol falazórendszerrel készült épületek   . . . . . . .  32

részletrajzok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

www.leier.hu

2



zajárnyékoló falrendszerek



technológia

A Durisol márkanév már több mint 40 éve világszer-
te ismert, speciális, préselt technológiával előállí-
tott fabeton építőanyagot jelent. Az  ásványosított 
faaprítékot hasznosító falazóelemekben 13  cm-
es, fix betonmag található, ezáltal a  termékcsalád 
akusztikai tulajdonságai a  piacon egyedülálló ér-
tékekkel bírnak: 13db-17db zajt is képesek elnyelni 
az elemek, és több mint 30db léghanggátlást bizto-
sítanak. A falpanelek légáteresztőek, továbbá a be-
tonmagnak köszönhetően vandálbiztosak.

míg egyre több országban az útépítések, vasúti pá-
lyafelújítások és egyéb infrastrukturális beruházások 
természetes velejárója a zajárnyékoló falak telepíté-
se, addig ma magyarországon alig található olyan 
település, ahol a lakosság nyugalmát ilyen speciális 
és esztétikailag is szép elemekkel védik a megnöve-
kedett forgalom okozta zajártalmaktól. Pedig a zaj-
árnyékoló falak telepítésével jelentősen csökkenthe-
tő, esetenként akár meg is szüntethető a zajhatás.
magyarország meghatározó építőanyag-gyártó 
cégeként azon dolgozunk, hogy a  régi, elavult zaj-
árnyékoló falak helyett korszerű, modern elemek 
óvják a lakosságot a közlekedő járművek és ipari lé-
tesítmények zaj- és levegőszennyezésétől.

Zajárnyékoló falrendszerek
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javasolt felhasználási területek

•	 családi	házas	övezetekben,	lakónegyedekben,	
lakóparkoknál

•	 közintézményeknél	(bölcsődék,	óvodák,	oktatási	
intézmények, önkormányzati épületek)

•	 irodaházaknál
•	 köztereknél,	parkoknál,	játszótereknél
•	 szórakozóhelyeknél
•	 autópályák,	egyéb	közutak,	vasúti	pályák,	

pályaudvarok, repülőterek mellett
•	 ipari	parkoknál

Fenti alkalmazási területeken egyszerre több funk-
ciót is betölthet a panelrendszer: csökkenti a zajha-
tásokat, miközben esztétikailag is élvezhető kerítés 
látványát kínálja. ezen kívül ipari parkokban, iroda-
házak területén, valamint szórakozási és kikapcsoló-
dási lehetőséget nyújtó létesítményeknél egyedülál-
ló lehetőséget kínál a  terek környezetbe illeszkedő 
elkülönítésére. 
A fokozottan nagyobb zajkibocsátó autópályák, fő-
utak, vasutak és repülőterek közvetlen közelében 
pengefalas zajárnyékolófal telepítése ajánlott.

termékelőnyök

•	 hő-	és	hangszigetelő	képessége	kiváló
•	 jó	légáteresztő
•	 nem	penészesedik
•	 nehezen	éghető
•	 90%-ban	környezetbarát	alapanyagokból	áll
•	 egyszerű,	gyors	beépítés	az előregyártott	

technológiának köszönhetően
•	 jól	előkészíthető	munkafolyamatok,	kevés	

élőmunka-igény
•	 ellenáll	az	időjárás	és	egyéb	környezet	káros	

hatásainak 
•	 vegyileg	semleges,	nem	korrodálódik
•	 vandálbiztos,	13	cm	vastag	vasalt	magbeton
•	 kis	térfogatsúlly
•	 változatos	felület-,	mintázat-	és	színvariációk	
•	 már	több	mint	40	éve	sikeres	termékrendszer	

világszerte



Környezetbe illeszkedő, esztétikus zajárnyékoló fal
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esztétikum

A Leier Durisol zsalublokkos falelemek natúr vagy 
anyagában színezett kivitelben készülnek. 
Az elemek színvilága és kombinálhatósága rendkí-
vül rugalmas és kreatív megvalósítást tesz lehetővé, 
a különböző vastagságú elemek variálásával pedig 
térhatás érzete is kelthető.
A panelos zajárnyékolófal-rendszernél tehát szaba-
don választható az egyes zajárnyékoló zsalublokkok 
típusa, mintázata és színe, erről minden esetben 
pontos konszignáció készül.

karbantartás

A Leier Durisol zajárnyékoló falrendszer csupán mi-
nimális karbantartást igényel. 

Az eddig épült zajárnyékoló falak sérülése esetén 
csak a teljes panel cseréjével volt lehetséges a káro-
sodás megszűntetése, ma már azonban – egy ter-
mékfejlesztésnek köszönhetően – lehetőség van 
arra is, hogy a sérült rész eltávolítása után, egy, a fa-
elemre ragasztható termék segítségével gyorsan és 
tartósan újjávarázsoljuk az adott felületet. A panel-
elemek tisztántartása egyszerű magasnyomású mo-
sással elvégezhető.

zajárnyékoló fal anyagszükséglete

gazdaságossági mutatók
Anyagszükséglet 8 db/m2

Kitöltőbeton szükséglet 95 l/m2

betonacél-szükséglet 7 - 10 kg/m2

beépítési idő, betonozással kb. 0,5 - 0,7* óra/m2

* alaprajztól függően



A zajárnyékoló falak építése az ott élők életminősé-
gének javítása érdekében történik, úgy kell kialakíta-
ni, hogy az jól illeszkedjen a környezetbe.
A zajárnyékoló fal költséghatékony építése érde-
kében az optimális oszloptávolságot és az alaptest 
méretét is célszerű vizsgálni. Cégünk szakemberei 
nemzetközi tapasztalatok alapján statikai és szín-
dinamikai lehetőségekkel állnak rendelkezésre.  
A  zajárnyékoló fal építőmérnöki tervezését csak 
az  akusztikai szakvélemény alapján szabad és cél-
szerű megkezdeni, a cél biztos elérése érdekében.    

Példa a maximális szélteherre

gyártás

A Leier Durisol zajárnyékoló falrendszer kiselemes 
és méretregyártott, falpaneles változatban egyaránt 
rendelhető. választható összeépített panelmagas-
ságok szériában 75 cm és 100 cm, egyedi kivitelben 
50  cm.
mint ismeretes, a közutak mentén kizárólag olyan 
zajárnyékoló falrendszer építhető be, amely rendel-
kezik megfelelőségi igazolással. A zajárnyékoló fal 
minősítését az mSZ en 14388 sz. szabvány követel-
ményrendszere	szerinti	hatályos	jogszabály	(1)	alap-
ján	 termékminősítésre	 bejelentett	 (2),	 akkreditált	
szervezet végezheti. 
termékcsaládunk, a  Leier Durisol zajárnyékoló fal-
rendszer egy életen át maximálisan szolgálja az ön 
és környezete egészségét: 
•	 a	 falpanelek	 a  jelenleg	 elérhető	 hasonló	 ter-

mékkínálatban, egyedülálló módon képesek 
a 13-17db-es zaj elnyelésére és több mint 30db 
léghanggátlásra

•	 természetes	alapanyagokból,	90%-ban fából és 
betonból állítjuk elő az elemeket

•	 a	 gyártás energiaszükséglete minimális, így 
sem a légkört, sem a környezetet nem terheljük

•	 a	gyártás,	illetve	szállítás	során	nem	igényel	kör-
nyezetszennyező csomagolóanyagot

•	 környezetbe	 illeszkedő	 felületével,	 változatos 
szín- és mintavilágával valódi vizuális él-
ményt nyújt a  közutak és egyéb létesítmények 
mellett.

Zajárnyékoló falrendszerek

www.leier.hu

7

valódi vizuális élmény, akár reklámfelületként is használható



Zajárnyékoló falrendszerek

dsi 25/13 n falazóelem Műszaki adatok

Méretek, tömeg

Falazóelem szélesség 25 cm

Falazóelem magasság 25 cm

Falazóelem hossz 50 cm

Falazóelem tömeg 8,85 kg

tartószerkezeti alapadatok magbeton-vastagság 13 cm

hangszigetelés

Léghanggátlási érték 34 db

Léghanggátlási kategória b3*

Hangelnyelési érték 17 db / 7 db

Hangelnyelési kategória A4** / A2

dsi 30/13 n falazóelem Műszaki adatok

Méretek, tömeg

Falazóelem szélesség 30 cm

Falazóelem magasság 25 cm

Falazóelem hossz 50 cm

Falazóelem tömeg 11,59	kg

tartószerkezeti alapadatok magbeton-vastagság 13 cm

hangszigetelés

Léghanggátlási érték 34 db

Léghanggátlási kategória b3*

Hangelnyelési érték 17 db / 17 db

Hangelnyelési kategória A4** / A4**

dsi 25/13 W falazóelem Műszaki adatok

Méretek, tömeg

Falazóelem szélesség 25 cm

Falazóelem magasság 25 cm

Falazóelem hossz 50 cm

Falazóelem tömeg 7,86 kg

tartószerkezeti alapadatok magbeton-vastagság 13 cm

hangszigetelés

Léghanggátlási érték 30 db

Léghanggátlási kategória b3*

Hangelnyelési érték 13 db / 7 db

Hangelnyelési kategória A4** / A2

dsi 30/13 W falazóelem Műszaki adatok

Méretek, tömeg

Falazóelem szélesség 30 cm

Falazóelem magasság 25 cm

Falazóelem hossz 50 cm

Falazóelem tömeg 9,62	kg

tartószerkezeti alapadatok magbeton-vastagság 13 cm

hangszigetelés

Léghanggátlási érték 30 db

Léghanggátlási kategória b3*

Hangelnyelési érték 13 db / 13 db

Hangelnyelési kategória A4** / A4**

lsa 50/12/25 W zajelnyelő lap Műszaki adatok

Méretek, tömeg

Falazóelem szélesség 12 cm

Falazóelem magasság 25 cm

Falazóelem hossz 50 cm

Falazóelem tömeg 6,8 kg

tartószerkezeti alapadatok
magbeton-vastagság –

Hangelnyelési mutató 13 db

www.leier.hu
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* az MSZ EN 1793-2:1997 számú szabvány szerinti legmagasabb léghanggátlási kategória
** az MSZ EN 1793-1:1997 számú szabvány szerinti legmagasabb hangelnyelési kategória
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Zajárnyékoló falrendszerek

Utólagos	beépítés	betonfalra	(LSA)

Környezetbe illeszkedő különleges térhatásForma- és színkombinációk

változatos forma- és színvilág

www.leier.hu
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Zajárnyékoló falrendszerek

jó tudni!

Ütéssel szembeni ellenállásra is bevizsgált termé-
keink védelmet nyújtanak nem csak a vandalizmus 
ellen, de az esetleges baleseti ütközéskor bekö-
vetkezett falsérülések ellen is. ezt igazolandóan 
az MSZ EN	1794-2	sz.	szabvány	„B”	melléklete	szerin-
ti vizsgálatot is elvégeztettük. ezen belül is a 3. ellen-
állási osztálynak felelnek meg termékeink.

Az eltulajdonítás elleni védelem érdekében a fal tö-
megét is úgy határoztuk meg, hogy kizárólag em-
beri erővel ne lehessen kiemelni a helyéről. A zaj-
árnyékoló fal egyes szerkezeti elemei közé minden 
esetben, az esetleges gyártási mérettűrés és építési 
hibák kiküszöbölésére tömítő szalagot ajánlott elhe-
lyezni a lábazati/küszöbgerenda és az alsó falelem 
közé.	A	lábazati	gerenda	(panel)	statikai	vázát	kéttá-
maszú tartónak kell feltételezni. A lábazati gerenda 

red bernard GmbH
research & Development építésügyi minőségellenőrző innovációs Kht.

az alaptestekre fekszik fel. A lábazati gerendának a 
lábazatra	felfekvő	zajárnyékoló	panelek	súlyát	(ned-
ves súlyát) is viselni kell. A lábazati paneleknek az 
MSZ	EN	14992	sz.	szabvány	szerinti	követelmények-
nek kell megfelelni. A követelményeknek való meg-
felelést szállítói megfelelőségi nyilatkozattal kell 
igazolni .
Az	MSZ	 EN	 14389-2	 sz.	 szabvány	 A3	 sz.	 táblázatá-
ban meghatározott környezeti feltételrendszer és az 
MSZ	EN	4798-1	sz.	szabvány	szerint	a	lábazati	elem	
betonminőségét a környezeti kitettség osztálya 
alapján kell meghatározni. Az anyagminőségeket az 
eC-2 adja meg.
A lábazati és falpaneleket olyan szerkezettel láttuk 
el, mely biztosítani tudja a fal teljes élettartama alatt 
a panelek biztonságos mozgatását. 

www.leier.hu
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TERHELÉSVÁLTÁSOS 

VizSgÁLaT 

A Leier Durisol zajárnyékoló elemek 

a német RED Bernard független tudo-

mányos és kutatási intézet tesztjén 

kiváló minősítést 
értek el. 

A szimulációs vizsgálat során egy 

200  km/h-val közlekedő vonat ötmillió-

szor haladt el a Leier Durisol zajárnyékoló 

fal előtt. A folyamat során  sem az egyes 

falelemekben, sem a teljes  falpanel-rend-

szerben deformálódás vagy egyéb káro-

sodás nem következett be, 

– az  elemek rendkívül 

ellenállónak bizonyul-

tak a fizikai hatásokkal 

szemben, és maradék-

talanul megfeleltek a kö-

vetelményeknek.

•  
g e p f ü f t  v

o
n

 •

R
E

D

 B e r n a r d
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panelrendszer beépítése, szerelése

Az építési helyszínen paneles kivitel esetén a talajvi-
szonyok és a fal méretének, szélterhelésének isme-
retében	méretezett	és	kialakított	alaptest	(jellemző-
en 60 cm vasalt pontalap, kedvezőtlen adottságok 
esetén	 fúrt	 cölöpalap)	 építése	 és	 ebbe	a  „H”-alakú	
tartóoszlopok elhelyezése szükséges. A  horgany-
zott	 „HE-A”	vagy	 „HE-AA”	 tartóoszlopok	 tengelytá-
volsága legfeljebb 600 cm lehet.
Az oszlopok közé a tengelytávolsághoz méretezett 
hosszúságú és a  terepviszonyokhoz illeszkedő ma-
gassági méretű vasbeton lábazati elem kerül beépí-
tésre, erről indulnak a beépített gömbfejes emelő-
csapokkal mozgatható Leier Durisol zajárnyékoló 
falpanel elemek. A falpanelek vízszintes illesztési hé-
zagait javasolt neoprén szalaggal tömíteni. Az egyes 
elemek oldalirányú kimozdulását az elembe épített 

ékelőcsavar gátolja meg. A zajárnyékoló fal nem igé-
nyel külön merevítést.

nyíláskialakítás zajárnyékoló falpanelen - alternatív megoldás

hozzáépítés kiselemes 
zsalublokkos rendszerrel
 
A beépítés helyszínén sávalap, teherbíró szerkezet 
megléte szükséges, ezt követően építhető a  Leier 
Durisol kiselemes zajárnyékolófal. beépítése meg-
egyezik a Leier zsaluköves építési technológiával. 

Falelemek beemelése

neoprém tömítőszalag elhelyezése
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gömbfejes emelőcsapok

A falelemek mozgását segítő gömbfejes emelőcsa-
pok a gyártás során kerülnek beépítésre. Az univer-
zális fejjel ellátott csatlakozóelem pillanatok alatt 
behelyezhető a csapba. Az elem ezt követően azon-
nal felemelhető és szállítható.

termékelőnyök:
•	 biztonságos,	gyors,	ésszerűen	alkalmazható
•	 kopásmentes	csatlakozóelem
•	 bármilyen	formájú	és	méretű	előregyártott	

elemhez alkalmazható
•	 45	tonnáig	terjedő	terhelést	bír
•	 utólag	nem	kell	az	emelőfület	eltávolítani,	és	

ebből utólagos korrózió nem keletkezik

gömbfejes 
emelőcsap

Durisol 
zajszigetelő 
köpenyelem

vasbeton 
mag

Gömbfejes emelőcsap beépítési vázlat

Gömbfejes emelőcsap részletrajza

Gyors és biztonságos mozgatást tesz lehetővé

A  Gyárilag beépített acél emelőkar

b  Kibetonozott belső betonmag

C  Leier Durisol köpenyelem

D  Gömbfejez emelőfej, acél ankerhez

e  Fél-gömb kirekesztés az emelőfej részére

F  Horonykiképzés ékelőcsavar számára
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példák falpanelekre
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DSI 25/13 W elemekkel
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praktikus megoldások
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villám- és érintésvédelem – földelési részletrajz

ékelési részletrajz, előre beépített ékelőcsavarral

A  HeA 160 melegen hengerelt acél profil tartó oszlop

b  DSi 25/13 - W Leier Durisol zajárnyékoló fal

C  betonozott acéldübel m 12

D  m12-es ékelő csavar

e  Horonykiképzés ékelőcsavar számára
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DUriSOL ZAJvéDŐ eLemeK

* A zárójel értékei a DSi 25/13 n, W típusú

AZ inteLLiGenS éPÍtŐKŐ renDSZer
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zsalublokkos építési segédlet

Tisztelt Partnerünk!
Ez az építési segédlet elsősorban a beruházóknak, kivitelezőknek ad iránymutatást, technikai javaslatokat tar-
talmaz, és a beépítéshez biztosít praktikus megoldásokat. A kivitelezés megkezdése előtt minden esetben kérje 
szakemberek segítségét, illetve statikai és/vagy akusztikai szakvélemény beszerzése szükséges.

2. lépés:
A sávalap készítésénél a felső síkot úgy kell kialakí-
tani, hogy felülete simított legyen, a blokkelemeket 
ne tudja elnyomni, elmozdítani. A hossz- és kereszt-
irányok közötti iránytöréseknél célszerű zsinórozni 
és annak mentén megkezdeni a felfalazást. vízmér-
tékkel folyamatosan ellenőrizni lehet, hogy nem té-
rünk-e el a kívánt eredménytől, amennyiben igen, 
azt még a vasalás, betonkitöltés előtt korrigálni kell.
Az elkészült sávalapra az első sort célszerű Leier FiX* 
univerzális építési ragasztóhab alkalmazásával  
elhelyezni .

1. lépés:
A statikussal előre méretezett és elfogadott sávalap 
elkészítése.  Javasolt a fagyhatár 80–120 cm-es mély-
ségétől kezdeni és a talajszinttől 25 cm-rel feljebb be-
fejezni a sávalap tetejét, melyre a Leier Durisol falazat 
kerül. állagmegóvása érdekében is hasznos az alap 
kiemelése tetszőleges, de minimum 25 cm magas-
ságban, mely a téli sózás, vagy külső környezeti káro-
sodásokkal szemben ellenállóbbá teszi a falrendszert.

1.1. Sávalap készítése
2.1. blokkelem beépítése

2.2. blokkelem beépítése1.2. Sávalap felső síkjának beállítása, simítása

* Használja a falazóelemekhez a gyors, egyszerű és tiszta megoldást, a Leier Fix univerzális építési ragasztó, amely egy egykomponensű, nedvességre keményedő modifikált poliuretán hab. Zsalublokkos 
falazáson kívül más területen is felhasználható, pl. fához vagy akár polisztirol lapok ragasztásához is. Hihetetlenül erős és akár egészen kis mennyiség is elégendő belőle, ezáltal pénz és idő takarítható meg.
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3. lépés:
Amennyiben esetleges sarokblokkok keletkeznek, 
lehetőség van az elemek bármilyen szögben tör-
ténő vágására, mely egyszerű szalagfűrésszel vagy 
kézi fűrésszel megoldható. Létfontosságú annak 
biztosítása, hogy az egyes darabok egyenletesen 
legyenek vágva a pontos illeszkedés érdekében. 
A  szerelvények ezután összeragasztva, építési ra-
gasztóval beépíthetőek.

4. lépés:
A sávalapra az elkészült, esetleges sarkokkal ellátott 
Leier Durisol blokkok beépítését követően a vasalat 
elhelyezése következik, ami a segédlet elején is jel-
zett szakemberek véleménye szerint folytatódik. 
A hossz- és álló vasak behelyezését az előre megha-
tározott	(betonminőségű)	betonbetöltés	követi.	

3.1. Sarokelem méretre vágása

3.4. Sarokelemek összeillesztése

4.1. vasalat elhelyezése a sarkokban

4.3. vasalat függőleges  
beépítése

3.2. Sarokelem ragasztása Leier FiX univerzális 
építési ragasztóhab használatával

4.2. Hosszvasak elhelyezése3.3. Kézi fűrésszel végezhető gyors méretre vágás
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természetesen a falszakasz végét zárószerkezettel, 
zsaluval javasolt lezárni, majd ezt követően megkez-
deni a betonozást.

4.4. Zsaluzás előtti falvég

A	 „zsaluköves”	 kivitelezői	 technológia	 alkalmazása	
során	naponta	5	sor	kiöntése	javasolt	 (max.	1,25	m	
magasság).

5. lépés:
A betonozáshoz a beton C25/30 max. 8 mm-es frak-
ció használatát javasoljuk.

6. lépés:
Az elkészült Leier Durisol falat, mely friss vasbeton 
maggal van ellátva, betonozást követően javasolt
vízzel	öntözni	(utókezelés	céljából).

5.1. betonozás, tömörítés

5.2. betonozás, tömörítés

Az elkészűlt zajárnyékoló falrendszer

További	információkkal	kapcsolatban	tekintse	meg	honlapunkat	(www.leier.hu) vagy keresse kollégáinkat.

4.5. A fal lezárása 



Magasépítő falrendszerek
Az innováció, a hatékonyság, és a környezettudatosság jegyében
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tást követően az elemek pontos méretre csiszolása 
történik. A Leier Durisol rendszer elemei különbö-
ző formájúak, vastagságúak és paraméterűek attól 
függően, hogy mit szeretnének építeni: családi vagy 
lakóépületet, irodaházakat, gyár- és ipari épületeket 
vagy zajárnyékoló falat.
nagy előnye a Leier Durisol rendszernek, hogy 
az elemek nem nedvszívóak. ez a tulajdonság külö-
nösen fontos télen, mert a Leier Durisol rendszer ele-
meinek hőellenállása még alacsony hőmérsékleten 
és magas relatív páratartalom mellett sem változik. 
ez a tulajdonság, valamint a betonmagban jelentke-
ző magas hőfelhalmozódás, jelentős megtakarítást 
eredményezhet a fűtés terén.

Az építőipar szinte minden területén alkalmazható:
•	 családi	házak
•	 többszintes	lakóépületek
•	 alacsony	energiaigényű	épületek
•	 közösségi	épületek
•	 ipari	létesítmények
•	 mezőgazdasági	építmények
•	 liftaknák
•	 pincefalak
•	 magas	páratartalmú	épületek.

általános leírás

A felhasználásnak megfelelően az építőanyagok tár-
háza sokrétű, az építőanyagok fajtájától és minősé-
gétől függően azonban a házak és lakások gazdasá-
gossága és nívója eltérhet. A minőségi építőanyag 
kiválasztása olyan döntés, mellyel hosszútávon, 
több generáció számára biztosítható az egészséges 
élettér kialakítása. A legjobb döntés, ha öko-építési 
rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. 
1934-ben	holland	szabadalomként	egy	új,	természe-
tes építőanyag jelent meg Durisol néven, melyet az-
óta is sikeresen alkalmaznak az építőiparban. A közel 
80 éves felhasználási tapasztalatnak köszönhetően 
a Durisol sok országban elterjedt. magyarországon a 
Leier cégcsoport rendelkezik a Durisol termékek kizá-
rólagos forgalmazói és márkanévhasználati jogával .
A Leier Durisol rendszer az összes, fa és beton által 
kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszige-
telő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló ké-
pességgel rendelkezik. minden időjárási körülmény 
között alkalmazató. Az elemek technológiai össze-
tétele kiváló páraelvezetést biztosít. A nedvesség 
kiegyenlítése terén hatékony, ami révén a szobában 
lévő hőmérséklet és páratartalom egyensúlyi álla-
pota egészséges klímát és kellemes érzetet biztosít.

A Leier Durisol termék kivételes tulajdonságait 
az összetételének köszönheti. Az alapanyag előállí-
tásához természetesen megújuló erőforrásra – fafor-
gácsra – van szükség, melyet cement, víz és egyéb 
alapanyagok megfelelő arányú keverékével állíta-
nak elő. Az elkészített kevert alapanyagot formákba 
préselik, melyek a Leier Durisol rendszernek megfe-
lelően speciális alakúak, majd a természetes szárí-
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Műszaki adatok
típus DM 15/9 DM 25/16 DMi 17/12 DMi 20/13 DMi 25/18
Hossz cm 50 50 50 50 50
Szélesség cm 15 25 17 20 25
magasság cm 25 25 25 25 25
tömeg kg/db 6 9 9 11 12
hőátbocsátási tényező
vakolt falazat U W/m2K 1,12 0,77 1,24 1,11 0,96
súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám
vakolt falazat rw db 52 58 56 56 63
tűzvédelmi osztály
tűzvédelmi osztály  
a vakolt falazatra rei 30 REI	90 REI	90 REI	90 rei 120

anyagszükséglet
elemszükséglet db/m2 8 8 8 8 8
Kitöltő beton mennyisége l/m2 75 130 103 105 145
betonacél szükséglet kg/m2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Falazási munkaidő  
(kitöltő	betonozás	nélkül) óra/m2 összetettségétől függően kb. 0,5-0,7

Műszaki adatok
típus DSi 30/20 DS 25/12 DSs 30/12 DSs 37,5/12
Hossz cm 50 50 50 50
Szélesség cm 30 25 30 37,5
magasság cm 25 25 25 25
tömeg kg/db 13 12 11 15
hőátbocsátási tényező
vakolt falazat U W/m2K 0,67 0,69 0,32 0,19
súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám
vakolt falazat rw db 60 56 50 50
tűzvédelmi osztály
tűzvédelmi osztály  
a vakolt falazatra rei 120 REI	90 rei 60 rei 60

anyagszükséglet
elemszükséglet db/m2 8 8 8 8
Kitöltő beton mennyisége l/m2 155 95 100 90
betonacél szükséglet kg/m2 0,3 0,25 0,25 0,3
Falazási munkaidő  
(kitöltő	betonozás	nélkül) óra/m2 összetettségétől függően kb. 0,5-0,7
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A	Leier	Durisol	falazórendszernek	9	különböző	alap-
eleme van, melyek mindegyike más típusú. ezek az 
univerzális elemek alkalmasak koszorú és normál 
falazat, valamint az összes épületszerkezeti részlet 
kialakítására. A Leier Durisol rendszer előnye, hogy 
az épület egységes szerkezetű és felületű lesz, mely-
nek burkolása olcsóbb az építtető számára. A kivá-
lasztott termék megrendelését képzett szakembe-
rek segítik. A Leier cégcsoport szakembergárdája 
az építtető részére jóváhagyott tervdokumentáció 
alapján pontosan kiszámolja az anyagfelhasználást.
A Leier Durisol rendszer elemeit függőleges szer-
kezetek építésére tervezték, külső- és belső tartó-
falakra felosztott szerkezettel. A moduláris rendszer 
elemei lehetővé teszik, hogy az építkezés folytatha-

tó legyen. A leggyakrabban használt elemtípusok 
a külső falazat esetében a DSS 37,5/12 grafitos poli-
sztirol hőszigeteléssel, illetve belső tartófalak felsze-
reléséhez a Dm 25/16.

DM 25/16DSS 37,5/12

Elem típusok Elemek használata

1 DSs 37,5/12 normál elem n Folyamatos falaknál, falközökben használatos.

2 DSs 37,5/12 sarok kiegészítő elem eA mindig fel kell tüntetni e sarokelemek esetében, hogy a fal többi részével milyen kötésben 
csatlakoznak .

3, 4, 5 DSs 37,5/12 univerzális elem U Az univerzális elemek fordulópontok esetén alkalmazhatóak, ablakok, ajtók, valamint belső-, 
külső sarkok és áthidalások létrehozására.

6 Dm 25/16 normál elem n belső falak  kialakítására alkalmas elem.

7 DM	15/9	hőszigetelt	koszorú	elem Koszorú szerkezet kialakítására alkalmas, így nem szükséges zsaluzat a külső oldalon.
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az építés folyamata

1. kitűzés
Ki kell jelölni a kialakítandó födémszinten vagy alap-
síkon a fix pontokat, melyek a sarkok, ajtók, ablakok, 
belső falkapcsolatok helyeit jelölik.
 

2. első sor lehelyezése
Legelőször	a	fix	pontok	(sarok,	ablak,	ajtók)	elemeit	
helyezzük el. Az első sort habarcsba rakjuk, ügyel-
ve arra, hogy a sor teteje vízszintes legyen. A többi 
sor elemeit szárazon rakjuk. Csak akkor vágjuk az 
elemeket, ha feltétlenül szükséges. Különböző alak-
zatban történő vágás is lehetséges kézi vagy moto-
ros szerszámokkal. A Leier Durisol elemeket ablak-
párkányoknál lehet vágni, vagy olyan helyen, ahol 
a falszakasz hossza nem modulhossz. Amennyiben 
a	 falsarok	hajlásszöge	a	90	 foktól	eltér,	a	normál	N	
elemet a kívánt szögben elmetszve építjük össze, 
a ferde oldalakkal összefordítva.
 

3. további sorok készítése
A cementhabarcs megszilárdulása után tudjuk  szá-
razon a többi elemet elhelyezni és ezzel a második 
sort felrakni. A második sort a sarokból kell kezdeni, 
ahol a sarokban az elemek ellentétes irányba kerül-
nek lefektetésre, mint az első sorban. ezután a to-
vábbi elemeket szorosan illesztjük egymáshoz. ez 
az elrendezés biztosítja, hogy a fal elemei kötésbe 
kerüljenek úgy, mint egy téglafal esetében. nem 

szabad elfelejteni, hogy ki kell vágni az elemek kap-
csolódó részét a sarkokban és a külső és belső fal-
szakasz között. A következő sorokat ehhez hasonló-
an kell kirakni az fal 1 m-es magasságáig.

 
4. kibetonozás
Amikor	 elérte	 a	 fal	 megfelelő	 magasságot	 (3-4	
elem), a negyedik lépés a falak kitöltése, beágyazá-
sa betonnal. A Leier Durisol rendszer beton falazata 
úgy viselkedik, mint egy beton-, vasbeton fal, amely 
az épületre ható terheket képes felvenni. A beton-
szilárdság kihat az egész épület statikájára. A be-
tonkitöltés készíthető manuálisan vagy építőipari 
berendezéssel	 (géppel).	 A	 családi	 házak	 esetében	
gyakoribb a kézi kitöltés. A kevert betont a Leier 
Durisol elemek üreges részeibe kell betölteni úgy, 
hogy a legalsó sorba is megfelelő mennyiség kerül-
jön. betonozás során gondoskodni kell a beton kí-
vánt minőségéről és szintjéről, az átfedéseknél min-
den lyuk kitöltésére ügyelni kell. 

Az öntött beton folyamatosságát az elemek között 
tömörítéssel kell biztosítani úgy, hogy a falazatban 
ne maradjon légüres tér, és az elemek ne mozdulja-
nak el. A beton tömörítése kézzel vagy tűvibrátorral 
végezhető. Abban az esetben, ha ugyanazon a na-
pon nem fogjuk tovább betonozni a falszerkezetet, 
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a szerkezet együttdolgozása miatt részvasalat el-
helyezése	 szükséges	 (tüskézés).	 Elemenként	40	cm	
hosszú betonacélt kell elhelyezni függőlegesen a 
friss betonba, 20 cm mélyen úgy, hogy a fennmara-
dó 20 cm szabadon maradjon. ez biztosítja az építés 
során a betonmag együttdolgozását.

5. falazat megerősítése
Betonozás	 közben	 a	 fal	 további	megerősítése	 (va-
salása) szükséges a sarkokban és a szerkezet egyes 
csomópontjaiban. A sarkokban és falcsatlakozások-
ban vízszintesen 8–10 mm átmérőjű betonacél elhe-
lyezése szükséges 1,5-1,5 m-es túlnyúlással, a meg-
felelő szögben, minden negyedik sorban. A nyílások 
megerősítésénél, függőlegesen és vízszintesen 2x8 
mm átmérőjű vasalatot használunk, melynek hossza 
az ablak méretétől függ, mindkét irányban legalább 
50 cm-es túlnyúlással. A fal szerkezetében erősítő 
pillérek elhelyezése is könnyen lehetséges. több-
szintes épületeknél a falazatok megerősítését külön 
statikai számítás szerint kell végezni.

 
6. ablak- és ajtó-áthidalások kialakítása
Az univerzális elemből leválasztott feleselem élére 
fordítása után, az elem belső falának a kivágásával 
alakíthatjuk ki az áthidalás céljára szolgáló elemet. 
Az elemeket, megfelelő alátámasztásra, egymás 
után helyezzük el. Az így kialakuló vízszintes üreg-
ben megfelelő vasalás elhelyezésével készítjük el a 
nyílások feletti vasbeton áthidaló magot. 

Az alátámasztást a beton megkötéséig nem lehet 
eltávolítani. nagyobb nyílások kialakításánál 50 cm 
magas elem is elhelyezhető, ebben az esetben az 
elem oldalának a megtámasztása is szükséges.

7. koszorú kialakítása
A koszorú kialakítása 15 cm vastag hőszigetelt ko-
szorú elemmel történik.

 
8. szerelvények elhelyezése
A házépítés során gyakran szükség van arra, hogy 
a falba a különböző szerelvények elrejtésre kerülje-
nek. A legnagyobb probléma leginkább a vízelve-
zető csövek elhelyezése, amelyek nagyobb átmé-
rőjűek. Két módszert lehet alkalmazni a probléma 
megoldására, amely sokkal kevésbé munkaerő-igé-
nyes, mint a fal további bontása. Az első esetben a 
csöveket be kell helyezni a betonmaggal kitöltendő 
hézagba, mielőtt kiöntik az elemek belsejét.
A második esetben a csövek helyén a betonmag-
ban megfelelő méretű polisztirol kizárást helye-
zünk el, melynek helyét az elemen jelöljük. A beton 
megszilárdulása után a polisztirol cső helyének a 
kimarásával a szerelvény elhelyezhető. A betonmag 
elvékonyításánál a beton megerősítése szükséges 
betonacél elhelyezésével.
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vékonyabb épületgépészeti vezetékeket bemarás-
sal könnyen elhelyezhetőek a Leier Durisol falakba, 
a fal elkészülte után is.

a durisol fal szerkezetének elmetszett képe
A fal szerkezeti kialakításánál fontos szerepet játszik, 
hogy az üregek egymás fölé kerülésével a beton-
mag hálós elrendezésben helyezkedik el a falszerke-
zetben, ezáltal egy stabil szerkezetet létrehozva.

a durisol falak felületképzése
A vakolat díszít és védelmet is nyújt a szerkezetek-
nek, felületeknek. ez az első dolog, amit mindenki 
lát egy épületen, ezért nagy figyelmet kell fordítani 
a felületek megfelelő kialakítására, megfelelő vakolt 

technológiai eljárás alkalmazására. Ha nem a meg-
felelő technológiai eljárást alkalmazzák, kárt okoz-
hatnak a szerkezetben és a helyreállítása magasabb 
költségeket jelenthet.
A Leier Durisol falazatok rendkívül jó vakolathordó 
tulajdonságú	 felületek	 (MSZ	 EN	 998-1:2003).	 A	 va-
kolási munkálatok megkezdése előtt meg kell várni, 
míg	a	betonmag	 teljesen	megszárad	 (a	betonmag	
száradási ideje - min. 28 nap). A száradási idő függ az 
időjárási viszonyoktól és a helyszín elhelyezkedésé-
től. továbbá figyelmet kell fordítani a vakolatot hor-
dó felületeknél az ajtókeretek, ablakkeretek és csö-
vek környékére is. Az 5 cm-nél szélesebb hornyok 
és hézagok lefedésénél vakolat megerősítő háló 
elhelyezése szükséges. A kész vakolt Leier Durisol 
falazat gondosan véd az esőtől és egyéb környezeti 
ártalmaktól. vakolás előtt 2 nappal és a vakolat meg-
kötéséig a felületi levegő hőmérséklete nem eshet  
+5 °C alá. 

alapvető lépések
Cement alapgúz felhordása: arra szolgál, hogy a va-
kolat alapja legyen. Az alkalmazott legnagyobb vas-
tagságuk 5 mm és összefüggő réteget kell képeznie. 
Keverési aránya cementtel elkevert folyami homok 
1:2 arányban. A homok szemcsemérete 0–4 mm kö-
zött kell, hogy legyen. A következő réteg felhordása 
előtti várakozási idő 14 nap.
Alapvakolat készítése: gépi vagy kézi felhordású szá-
raz vakolat, vagy hagyományos mész-cement ha-
barcs	réteg.	Az	alkalmazott	vastagsága	15	mm	(min.	
10	mm),		beltéri	vakolat	esetén	20	mm	(min.	15	mm).	
A	minimális	várakozási	idő	1	nap/1	mm	(vastagság-
tól függően).  A külső vakolatoknál vakolat megerő-
sítő háló használata ajánlott.
Fedővakolat: a végső felületet jelenti. Anyaga higí-
tott mész-cement habarcs vakolat vagy speciális 
vakolóanyag, melyet a gyártó technológiailag ajánl.
Vakolat megerősítése: a felület pókhálószerű repede-
zettsége jelzi a vakolat feszültségmentességét, mely 
után a következő rétegek felhordhatóak. A fedőva-
kolat megakadályozza a repedések kialakulását. A 
külső vakolat esetén üvegszövet háló megerősítés 
ajánlott, ami a kisebb feszültségeket felfogja és a va-
kolt felületet megerősíti. 
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durisol üreges falak 
– a gyorsabb megoldás

A nagy felületű, emeletmagas üreges falakat - ame-
lyek a mindenkor megkövetelt betontípusból ké-
szülnek – az üzemben az egyes Durisol elemek ösz-
szeragasztásával állítják elő. ezáltal megtarthatóak 
maradnak a Durisol építőanyagok optimális épület-
fizikai	 tulajdonságai	 (hőszigetelés,	hőtárolás,	hang-
szigetelés, páraáteresztés).

előnyök:
•	 Időnyereség: az elemek hagyományos felhasz-

nálásával szemben a paneles építési mód jelen-
tős időmegtakarítást eredményez az építkezés 
során. építési idő kb. 0,2 óra/m2, beleszámítva a 
betonmag behelyezését is.

•	 Nincs	fahulladék: az építőelemek hagyomá-
nyos feldolgozásával szemben a paneles építési 
mód révén megszűnik a tárolás és az illeszkedő 
elemek kiszabása vagy a magasságkiegyenlítés 
során esetlegesen keletkező maradékanyag.

•	 emeletmagas betonozás: a paneles építési 
mód lehetővé teszi az emeletmagas betonkitöl-
tést, ami jelentősen megkönnyíti az építkezéshez 
kapcsolódó	logisztikát	(kevesebb	betonozási	
folyamat).

Megfelelő előkészületek az építkezéshez:
•	 csapózsinór
•	 ferdetámasz	(húzásra	és	nyomásra	is	terhelhető),	

elemenként 2 darab
•	 emelővas	(6	vagy	8	mm	átmérő,	kb.	 

50 cm-es hossz)

•	 zsaluzási	kapocs	(megvizsgált	és/vagy	
engedélyezett)

•	 csavarok	(M12)	és	16-os	faszeg/dübel	(a	
ferdetámaszok mennyezetre rögzítéséhez)

•	 kisgépek	(fúrógép,	csavarhúzó,	stb.)
•	 kábeltekercs
•	 vágóeszköz
•	 építési	ragasztóhab	(PUR-hab)	a	kis	fugák	és	

nyílások betonozás előtti lezárásához
•	 ékek

optimális feltételek:
•	 födémpontosság ±1,0 cm
•	 a födémet a behelyezés előtt letakarítják
•	 az építkezés megközelítése: biztosítson 

zavartalan be- és kihajtást egy vontatós 
teherautó számára 40 tonna összsúlyig.

az építkezés folyamata:
1.) Az alaprajz felvázolása

rajzoljuk fel minden teherhordó fal, falazatnyílás és 
Durisol üreges falpanel alaprajzát a padlózatra vagy 
az emeleti födémre a zsaluzási terv szerint. Szük-
ség esetén hordjunk fel vízszintesen nedvességgel 
szembeni szigetelést.
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2.) Szállítás és lerakodás

A Durisol üreges falpanelek szállítása és lerakodása 
tárolóboxokkal történik.

3.) Elhelyezési terv 

Falpanelszámokkal ellátott elhelyezési tervet mellé-
kelünk a szállításhoz.

4.) Durisol üreges fal daruzási emelőhevederrel

A Durisol üreges falakat emelőhevederrel a daruhoz 
rögzítik, és csak ez után oldják ki a szállítási bizton-
sági rögzítést. Az emelőheveder feszülése során 
ügyelni kell arra, hogy egyenletesen húzódjon min-
denhol. Lassan és függőlegesen kell emelni, a hirte-
len mozdulatokat kerülni.

5.) A Durisol üreges falak elhelyezése
Helyezzünk el ékeket a födémegyenetlenségek 
kiegyenlítésére. Kis kiigazítások lehetségesek a 
végső elhelyezés során vágóeszköz segítségével. 
Ügyeljünk arra, hogy az emelőheveder eltávolítható 
legyen .

6.) Zsaluzási kapocs elhelyezése

7.) A ferdetámaszok elhelyezése

Durisol üreges falanként 2 ferdetámaszt helyezzünk 
el. rögzítsük a ferdetámaszokat a betonfödémre 
16 mm-es facsavar és m12-es csavar segítségével. 
Pontosan igazítsuk helyre a Durisol üreges falakat 
a ferdetámaszok orsója segítségével. A darus elem-
rögzítést csak a mindkét ferdetámasszal történő 
teljeskörű rögzítés után szabad eltávolítani.

8.) Sarokkapcsolódás

Helyes sarok-összeköttetést kell alkalmazni a felfúrt 
összekötési helyeken.
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Figyelem!
Az	egymásra	fekvő	falaknál	(pl.:	sorházak	válaszfalai	
és szomszédos épületek tűzfalai)

•	 a	Durisol	üreges	falat	kb.	20	cm-el	a	végleges	
hely elé helyezzük el

•	 az	emelőheveder	ráakasztása	alulról	felfelé	
történik	(kampó	segítségével)	azért,	hogy	
a heveder ismét eltávolítható legyen

•	 a	Durisol	üreges	fal	elhelyezése	a	végleges	
pozícióba

ezt az építési útmutatót a legjobb tudásunk sze-
rint dolgoztuk ki, azonban nem áll módunkban 
felelősséget vállalni a tőlünk független tervezés 
során elkövetett hibák következményeiért. Jogi 
alapokból kiindulva kérjük annak tudomásulvé-
telét, hogy az építési tanácsadó kollégánk sem 
az építésszervező, sem az építésvezető szerepét 
nem tölti be. Az illusztrációk színe és felülete a 
valóságtól eltérhet. A technikai változtatás jogát 
fenntartjuk. 

általános információk:
betonozás:
•	 Betonozás	előtt	minden	nem	kívánt	nyílást	

léces zsaluzással, illetve építési ragasztóhabbal 
zárjunk le. Csak 16 mm-es szemcsenagyságú, 
F52	(F4)	vagy	F59	(F5)	osztályozású	betont	
használjunk. A betonozás sebessége 
maximum 1 méter kitöltés óránként kitöltési 
folyosónként. A csőátmérő megegyező legyen 
a betonvastagságggal. Figyeljünk a gondos 
tömörítésre	(pl.:	kotrás)!	Az ÖNORM	B	4710-1	
szabvány az érvényes.

Vakolás:
•	 A	Durisol	üreges	falak	esetén	ugyanolyan	

szabályok érvényesek, mint a hagyományos 
Durisol elemekből készült falak vakolásánál.

Szállítási mennyiség (nyerges félpótkocsi esetén)

Falvastagság	(cm) 17 20 25 30 37,5

Szállítási	mennyiség	(m²) 220 220 200 180 120

Számítási irányelv emelőszerkezethez

Építőelem 
típusa DMi 17/12 DMi 20/13 DMi 25/18 DM 25/16 DSi 30/20 DS 25/12 DSs 30/12 DSs 37,5/12

kg/m² 72 88 96 72 88 96 80 112

maximális 
modulméret 

m²-ben
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

maximális ön-
súly kg-ban 972 1188 1296 972 1188 1296 1080 1512
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fokozott hangszigetelés
Sorházak, ikerházak, dilatált szerkezetek fokozott hangszigetelési megoldása:

hangszigetelés

a hangszigetelési követelmények az Msz 04-601-2:1988 sz. szabvány alapján
többlakásos épület lakáselválasztó szerkezeteire vonatkozó léghangszigetelési és lépéshangszigetelési 
követelmények:
Lakáselválasztó falra:  r’w = 52 db
Lakás-lépcsőház közötti falra:  rw = 52 db

Lakáselválasztó födémre:  r’w = 52 db,  Lnw’ = 55 db
Lakáson belüli, ajtó nélküli válaszfalra:  r’w = 37 db

DM 15/9 DM 25/16 DMi 17/12 DMi 20/13 DMi 25/18 DSi 30/20 DS 25/12 DSs 30/12 DSs 37,5/12



     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  



































     

      

 











     


     

      

      

      

      

       

      



      

      

      

 

   






































































  

































52 db 58 db 56 db 56 db 63 db 60 db 56 db 50 db 50 db
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durisol falazórendszerrel készült épületek 
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Térdfal	kialakítása	(DSs	37,5/12)

50	cm	magas	áthidaló	kialakítása	(DSs	37,5/12)

Ablak-csatlakozás	kialakítása	(DSs	37,5/12)

Koszorú	és	áthidaló	kialakítása	(DSs	37,5/12)

25	cm	magas	áthidaló	kialakítása	(DSs	37,5/12)
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Erkély-csatlakozás	kialakítása	(DSs	37,5/12) Belső,	25	cm	magas	áthidaló	kialakítása	(DM	25/16)

Pincefal	kialakítása	(DSs	30/12) Belső,	50	cm	magas	áthidaló	kialakítása	(DM	25/16)

magasépítő falrendszerek
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