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A PORFIX építőelemekkel semmiben se korlátozza magát! Tökéletesen 
alkalmazkodik minden tervéhez és lehetővé teszi ötleteinek megvalósítását 
az utolsó részletig. Segítségével az építkezésén A-tól Z-ig minden falazást gyorsan, 
könnyen és gazdaságosan el tud végezni.

MŰSZAKI 
LAPOK



Tartalom

A PORFIX előnyei ....................................................................................................................... 3 - 6

Alacsony energiaigényű és passzívházak ............................................................................... 7

A PORFIX hőszigetelése ................................................................................................................ 8

PORFIX termékskála ............................................................................................................... 9 - 12

PORFIX idomtégla
PORFIX PREMIUM P2–400 idomtégla ................................................. 9
PORFIX P2–440 idomtégla ................................................................... 10
PORFIX P4-600 idomtégla .................................................................... 11

 
PORFIX válaszfaltégla

PORFIX P2-500 és P4-600 sima válaszfaltégla ............................... 12
PORFIX P2-500 Maxi válaszfaltégla ................................................... 12

Falazás PORFIX idom- és válaszfaltéglával .................................................................. 13 - 14

PORFIX fal vakolása ...................................................................................................................... 14

Kiegészítő PORFIX termékek .............................................................................................15 - 26

PORFIX “U” elem ............................................................................................. 15
“U” elemek használata a gyakorlatban .................................... 15 - 17

PORFIX teherhordó áthidalások ............................................................. 18
Teherhordó áthidalások elhelyezése ................................................ 19

PORFIX nem teherhordó áthidalás ........................................................ 20
Teherhordó és nem teherhordó áthidalások kombinációja ..... 21

PORFIX mennyezetrendszer ..................................................................... 22
         PORFIX mennyezettartók ............................................................ 22 - 23
         PORFIX födémbéléstestek ........................................................... 23 - 24
         Födémszerkezet szerelése ................................................................... 25

PORFIX ragasztó ............................................................................................. 26

Szerszámkészlet ............................................................................................. 26



PORFIX egy komplex építési rendszer, amely magában foglal három szilárdsági – térfogati osztályba tartozó 
idomtéglát, az „U” elemeket, a teherhordó és a nem teherhordó áthidalásokat, a mennyezetrendszert és a 
ragasztót. Ezen elemek variábilis összetétele képes alkalmazkodni még a legszokatlanabb követelményekhez és 
szerkezeti részletekhez is. Elég, ha Önnek van egy ötlete, a többi már gyorsan és könnyen megy. Ha az építkezés 
során igénybe veszi az egységes PORFIX rendszert, megakadályozza a különböző anyagok kombinációja során 
mutatkozó problémák létrejöttét. A PORFIX egy ésszerű árú, az Ön döntéshozatali kritériumai egész sorának 
megfelelő kiegyensúlyozott termék.

Komplexitás

Komplex építési rendszer 
házak építéséhez és felújításához

 Válaszfaltégla

 U-elem

 Teherhordó 
áthidalások

Nem teherhordó 
áthidalások

 Födémbéléstestek Mennyezettartók

 Idomtégla



A PORFIX anyag előnyei

Az építőanyag kiválasztásánál fontos kritérium a stabil minőség. Hatással van az építkezés gyorsaságára és az 
építmény használat közbeni tulajdonságaira is. E célból ésszerű áron kiegyensúlyozott tulajdonságokkal rendelkező 
terméket alakítottunk ki. A PORFIX - pórobetón, a.s. társaság az európai szabványokkal összhangban gyártja 
termékeit. Tudjuk, hogy ügyfeleink bizalma megőrzésének egyedüli módja a termékeink és a szolgáltatásaink 
magas minősége. A PORFIX e célból vezette be a minőségirányítás, környezetvédelem és munkabiztonság 
integrált rendszerét. Személyzetünk képesítése az illetékes akkreditált szervezet által van tanúsítva. Az ISO 
szabványrendszer minőségbiztosítási tanúsítványai igazolják az általunk választott út helyességét és bizonyítják 
a fejlődés, a termelés és a PORFIX márkájú termékek partnereink és ügyfeleink részére történő értékesítésének 
minőségnövelése érdekében kifejtett igyekezetünket.

Minőség

Az építkezés gyorsasága kulcsfontosságú szempont az építőanyag kiválasztásánál. Az építőiparban kétszeresen 
igaz az ismert „az idő pénz” mondás. A PORFIX idomtégla 500x250 mm (hosszúság x magasság) illetve a Maxi 
válaszfaltégla 500x500 mm méretbeli arányai és azok pontossága lehetővé teszik az egyszerű és gyors építkezést. 
Két segítőtárssal rendelkező két ügyes kőműves két nap alatt elvégzik egy egyszintes családi ház szerkezetépítését. 
A PORFIX idomtéglák ragasztásához csak minimális mennyiségű kötőanyag szükséges. A nútféderes idomtéglából 
készült külső falak függőleges hézagai nem igényelnek ragasztót. Ugyanilyen gyorsan ki lehet alakítani a 
vezetékeket – elég hozzá egy kézi horonymaró.

Gyorsaság
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 A PORFIX idomtéglák könnyű megmunkálhatósága hatással van az építkezés gyorsaságára és az anyagfogyasztásra. 
A PORFIX egyszerűen fűrészelhető, csiszolható, marható vagy fúrható, vagyis bármilyen részlettel játszva 
meg tud birkózni. Ezen felül a megmunkálásnál csaknem semmiféle hulladék nem keletkezik, ami jelentős 
anyagmegtakarítással jár. Nagy előnye a vezetékek gyors kialakítása a falakon és a mennyezeten is. A PORFIX 
mennyezetrendszer a piacon egyedüliként rendelkezik sejtbeton réteggel a mennyezetgerendák alsó oldalán is 
(kivéve a tartógerendák azon felületeit, amelyekkel azokat a falra helyezik), ami lehetővé teszi a vágatok egyszerű 
kialakítását a villanyvezetékek számára – a mennyezeten is.

Könnyű megmunkálhatóság

Hőszigetelő tulajdonságok
  A PORFIX PREMIUM (P2-400) idomtéglát a hőszigetelő és szerkezeti tulajdonságok kivételes kombinációja 
jellemzi. Az alacsony input költségek mellett gyorsabban építkezhet és nincs szükség az épület kiegészítő 
hőszigetelésére. Továbbá jelentős fűtési vagy hűtési költség megtakarítást érhet el általuk. A 375 mm szélességű 
PORFIX PREMIUM idomtéglák termikus ellenállása R= 4,52 m2.K/W, U=0,213 W/ m2.K összhangban van a 
szabvány előírásaival és a külső falak nem igényelnek hőszigetelést. Sőt, az 500 mm szélességű PORFIX PREMIUM 
idomtéglák (R= 6,02 m2.K/W, U=0,161 W/m2K) hőszigetelés nélkül is alkalmasak az alacsony energiaigényű 
házak építésére.  

A porózus szerkezet egyenletessége az anyagban végbemenő hőáramlás minden irányában azonos termo-
fizikális tulajdonságokat biztosít. Az idomtégla megérintése a melegség érzését és a falak melegsége a fűtött 
belső térben a kényelem kellemes érzését kelti. Nyáron pedig a hőszigetelő és akkumulációs tulajdonságaik 
kombinációja révén a PORFIX anyagok védelmet biztosítanak a külső sugárzó meleg ellen. Az állandóan emelkedő 
energiaárak mellett az alacsony hő-veszteség valamint a klímaberendezés költségeinek a megtakarítása az 
épületek üzemeltetésének fontos gazdasági és környezettani tényezője



A PORFIX anyag előnyei

A PORFIX építési rendszer hatásos hangtorlaszt képez hullámhosszak egész összessége ellen. A PORFIX-ból felépített 
falak ez által nem csak a normál üzemmódú lakások vagy irodák, de a különlegesen szakosított munkahelyek 
esetében is felhasználói kényelmet nyújtanak. A sejtbeton szerkezet a zajos városközpontokban is jó hangszigetelést 
biztosít. A tökéletes hangszigetelés iránt támasztott fokozott követelmények az ajánlott PORFIX szendvicsfalakkal – 
válaszfalakkal való kombináció révén teljesíthetők. Ezek a magas léghanggátló tulajdonságokkal ellátott szerkezeti 
rendszerek a zajos műhelyeket és a zeneoktatást szolgáló tantermeket is elszigetelik. A mindennapi utcai zajok 
50 dB-ig terjedő erősséggel (intenzitással) hallatszanak. A PORFIX idomtéglák e zajt elszigetelik, és megfelelő teret 
biztosítanak magánélete megteremtéséhez.

A tűzállóság fontos kritérium az építőanyag kiválasztásánál. Prioritásunk az egészség- és vagyonvédelem. A 
PORFIX sejtbeton szervetlen ásványi anyag, amely nem tartalmaz semmilyen tűzveszélyes összetevőket. A PORFIX 
termékek tűzfalak kialakítására alkalmasak. A tűzreakció a PORFIX anyagoknál az EU érvényben lévő szabványai 
értelmében A1 osztályúként van kinyilvánítva és a sejtbeton anyag a nem égő anyagok kategóriába van besorolva. 
A tűzállósági vizsgálatok eredményei alapján a 100 mm vastagságú válaszfaltéglák EI 180 (tűzállóság 180 perc), 
a 250 mm vastagságú idomtéglák pedig REI-M 240 (tűzállóság 240 perc) osztályba vannak besorolva. E kiváló 
tulajdonságainak köszönhetően már eleve a fokozott tűzállósággal rendelkező építményrészek (pl. menekülési 
útvonalak, tűzszakasz-részlegek és alacsony tűzállósággal rendelkező szerkezetek) védelmét szolgálja. Előnyeit 
gyakran egyéb szerkezeti rendszerekkel kombinálva – mint pl. acélcsarnokok építésénél - használják ki.

 Az építőelemek pontossága nagy hatással van az építkezés gyorsaságára és minőségére. Ezért folyamatosan nagy 
figyelmet szentelünk minőségellenőrzési programjainknak. A PORFIX építési rendszert ennek köszönhetően a 
szigorú mérettűrésen belüli nagy pontosság jellemzi. 500 mm hosszúságnál a legnagyobb eltérés ± 2,5 mm, 250 
és 500 mm magasságnál ± 2,0 mm. Az 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 és 500 mm szélességi méreteknél a 
legnagyobb eltérés ± 2,0 mm.

Pontosság

Hangszigetelő tulajdonságok 

Tűzállóság

A pénzmegtakarítás fontos kritérium az építőanyag kiválasztásánál. A PORFIX-nak köszönhetően többszörös 
megtakarítást ér el. Spórol a projekten – ha a családi ház tervezetét ingyen letölti -, a PORFIX anyag kedvező 
árának köszönhetően spórol a vásárlásnál, az anyag méretre szabott megoldásánál és a csaknem hulladékmentes 
megmunkálásnál, építkezés közben pedig spórol az alapok lerakásához nyújtott szolgáltatásnak köszönhetően, 
spórol a falazás gyorsaságának, a könnyű megmunkálásnak és végül az építmény használata során biztosított 
alacsony fűtési költségeknek köszönhetően is.

Pénzmegtakarítás

A PORFIX idomtéglák minden irányban egyforma tulajdonságokkal rendelkeznek és ennek 
köszönhetően tetszés szerint vághatók és forgathatók. Ezen felül a porózus anyag lehetővé teszi az 
igényelt méretre történő csaknem hulladékmentes gyors és pontos megmunkálást.

AZ ANYAG KEZELÉSÉNÉL 

FŰTÉSNÉL
A PORFIX anyag kiváló hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően a fűtési költségeken is spórol.

FALAZÁSNÁL
A PORFIX-al a falazás gyorsan halad, a sarkokon és a nyílásoknál nincs szüksége különleges 
idomtéglákra. Az egyes idomtéglákat a díjmentesen rendelkezésre bocsátott eszközök egyikének, 
a különleges vakolókanálnak a segítségével kell a ragasztóra ragasztani.
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Természetbarát lakhatás

A PORFIX minden egyes terméke – legyen az pernye vagy homok alapú termék - teljesíti az egészségre való 
ártalmatlanság szigorú szabványait. Termékeink esetében rendszeresen figyelik a természetes radionuklidok 
tartalmát, az ökotoxicitást, valamint az előírásokon és szabványokon felüli egyéb szempontokat is.   

A PORFIX a pórusbeton két változatát állítja elő, a pernyebetont és a homokbetont. A (szürke) pernyebeton terméket az 
erőművek által kibocsátott pernyéből állítják elő. E terméket a mi újonnan szerzett ostravai termelőüzemünkben gyártjuk. A 
homok alapú (fehér) terméket kvarchomokból állítjuk elő és tavalytól a szlovákiai Zemianské Kostoľany valamint a csehországi 
Trutnov városokban gyártják.

A PORFIX - pórobetón, a.s. garantálja termékei egészségre való ártalmatlanságát. A PORFIX sejtbeton termékek egészségre 
való ártalmatlanságát a Szlovák Köztársaság független állami szervének, a Közegészségügyi Hivatalnak az elemzései is 
megerősítették.  Az elemzések eredménye szerint a PORFIX építőanyagok sem az egészségre, sem a környezetre nem 
jelentenek semmilyen veszélyt.

Ha korszerű és egészséges lakhatást keres, bizonyára latolgatja az arra alkalmas építőanyag kiválasztását. 
A PORFIX komplex sejtbeton építési rendszert kínál, amely nemcsak környezetbarát, hanem összetétele és 
gyártástechnológiája úgy van beállítva, hogy a legkevésbé legyen környezetszennyező és fordítva, a lehető 
legnagyobb mértékben éljen az újrahasznosítási eljárásokkal.

A mai építészek követelményei a környezetre vonatkozólag magukban foglalják a termékek ökológiai 
ártalmatlanságát és egyúttal a lakhatás magas minőségét valamint az energiatakarékos építményt. A PORFIX 
pontosan mindezt tudja ügyfeleinek kínálni.

1. AZ ÉPÍTMÉNY EGÉSZSÉGES BELTÉRI LÉGKÖRÉNEK 
KIALAKÍTÁSA 
A PORFIX anyag kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal 
rendelkezik, és a sejtbetonban található nagymennyiségű 
kis légüregek kiválóan ellensúlyozzák a külső hőmérséklet-
ingadozásokat. A sejtbeton véd a hidegtől, de ugyanúgy a 
forróságtól is. A PORFIX idomtéglák garantálják a belső tér 
kiváló mikroklímáját és gőzáteresztését. 

2. KÖRNYEZETBARÁT ÉS EGÉSZSÉGRE ÁRTALMATLAN 
ÉPÍTŐANYAGGAL VALÓ FALAZÁS
A PORFIX a tartósan fenntartható fejlődés követelményeivel 
összhangban gyártott korszerű anyag. Egyesíti a magas 
használati értéket a környezeti aspektusokkal, amelyek 
közül kiemelendő a másodlagos szilikát nyersanyagok 
újrahasználatra való feldolgozása és kiértékelése valamint 
a sejtbeton újrahasználatra való feldolgozása iránti igény és 
a természeti erőforrás-szükséglet minimalizálása a termék 
egész életciklusában. Sőt, a sejtbeton gyártástechnológiája 
a termelési üzemmódban kihasználja és kiértékeli a 
hulladékhőt is.

3. AZ ÉPÍTKEZÉS TOVÁBBI FONTOS MUTATÓI 
Az építőanyag minősége közvetlenül befolyásolja az épület 
használati paramétereit. Fontos szerepe van az épület 
hőszigetelésének, a zaj- és tűzvédelemnek. A tanúsítványokat 
és az igazolásokat a weboldalunkon lehet megtalálni.

4. AZ ÉPÜLET ENERGIATAKARÉKOSSÁGA
A PORFIX anyag kiváló hőszigetelő tulajdonságainak 
köszönhetően a fűtési költségek terén jelentős megtakarítást 
ér el. Szerkezetét tekintve a sejtbeton ideális hőszigetelő 
anyag, amelyben a pórusok az anyag térfogatának 
megközelítőleg 50 százalékát teszik ki. A PORFIX PREMIUM-
ot nem szükséges hőszigeteléssel ellátni.

5. ÖKOLÓGIAI SZEMPONTBÓL ELFOGADHATÓ ÉPÜLET 
A környezetbarát technológiák, a természeti források 
használatának és a nyersanyagok újrahasználatra való 
feldolgozásának köszönhetően csökkentjük az energia- 
fogyasztást. Ezáltal jelentősen csökkentjük a káros anyagok 
levegőbe történő kibocsátását és így növeljük termékeink 
ökológiai értékét.

6. ÖKONÓMIAI SZEMPONTBÓL ELFOGADHATÓ ÉPÜLET
A PORFIX anyaggal nemcsak a vásárlásnál, hanem az 
építkezésnél is megtakarítást ér el. A PORFIX-al nincs 
szüksége különleges idomtéglákra sem a sarkakon sem 
a nyílásoknál. A sejtbetont könnyen, gyorsan és csaknem 
hulladékmentesen megmunkálja.

7. AZ ÉPÜLET ESZTÉTIKAI KRITÉRIUMAI
A PORFIX anyag változásra való alkalmassága, a csaknem 
hulladékmentes könnyű megmunkálhatóság a biztosítéka, 
hogy minden elképzelése egyszerűen és az utolsó részletig 
valóra fog válni.

PORFIX - Környezetbarát termék. 
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 Az egészséges és ökológiai lakás/ház 7 alapelve:

PORFIX – Egészségügyi szempontból ártalmatlan anyag 



PORFIX – Energiatakarékos 
és passzív házak
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A modern irányzatok az építészetben, az emelkedő 
energiaárak és a nyilvánosság érdeklődése az 
energia-megtakarítás valamint a megélhetési 
költségek csökkentése iránt az energiatakarékos 
és passzív házak számának gyors növekedéséhez 
vezetnek. Az építkezések e típusa iránt továbbra is 
az érdeklődés növekedése várható.  

A PORFIX állandó figyelemmel kíséri az épületek építése terén 
mutatkozó új irányzatokat és szilíciumtartalmú homok alapú 
új prémiumtermékkel érkezik a piacra. A PORFIX PREMIUM 
terméknek kiváló a hőátbocsátási tényező értéke és a kiváló 
hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően teljesíti a korszerű 
és igényes új épületek iránt támasztott követelményeket.  
A hővezetési tényező értéke (λ) e terméknél eléri a kiváló 
0,083 W/mK értéket.

Az energiatakarékos házakra jellemző a sokszorta kisebb 
hőfogyasztás mint a szokásos épületek esetében. Az energia- 
takarékos megjelöléssel azok a házak rendelkeznek, amelyek 
maximális évi fűtési hőfogyasztása 50 kWh/m2. A 375 mm vas- 
tagságú PORFIX PREMIUM idomtéglákból készült épületek nagy 
részét nem szükséges hőszigeteléssel ellátni mert hőszigetelés 
nélkül is megfelelnek az energiatakarékos új épületek iránt 
támasztott követelményeknek. 

A passzívházakra jellemző az évi do 15 kWh/m2 - ig terjedő 
hőfogyasztás. Az 500 mm szélességű PORFIX PREMIUM 
idomtéglák hőszigetelés nélkül is teljesítik a szabványban az ultra 
energiatakarékos házak építésére előírt értékeket.

A jó minőségű külső falazatnak és egyéb elemeknek köszönhetően 
a napsugárzásból és a személyek épületben való tartózkodásából 
nyert energia nem illan el és az év nagy részében elegendő 
a kellemes meleg biztosításához a helyiségekben. Ez mind 
egybevetve növeli a lakhatás minőségét és az ingatlan értékét.

*A hőszigetelési értékekről bővebben a 8. oldalon



A PORFIX hőszigetelése

A falazat vastagsága
Rendkívül takarékos

U ≤ 0,18 W/(m2.K)
Takarékos 

U ≤ 0,25 W/(m2.K)
Szabványnak megfelelő

U ≤ 0,30 W/(m2.K)

375 mm 40 mm ásványgyapot Hőszigetelés nélkül Hőszigetelés nélkül

500 mm Hőszigetelés nélkül Hőszigetelés nélkül Hőszigetelés nélkül

A falazat vastagsága
Rendkívül takarékos
U ≤ 0,18 W/(m2.K)

Takarékos
U ≤ 0,25 W/(m2.K)

Szabványnak megfelelő
U ≤ 0,30 W/(m2.K)

250 mm 120 mm EPS / gyapot 60 mm EPS / gyapot 20 mm ásványgyapot

300 mm 100 mm EPS / gyapot 50 mm EPS / gyapot 20 mm ásványgyapot

375 mm 80 mm EPS / gyapot 20 mm ásványgyapot Hőszigetelés nélkül

500 mm* 50 mm ásványgyapot Hőszigetelés nélkül Hőszigetelés nélkül

A PORFIX  PREMIUM P2-400 idomtéglák hőszigetelésének táblázata

A PORFIX P2-440 idomtéglák hőszigetelésének táblázata

A hőszigetelés legkisebb vastagságai az adott kategóriára és a falazat vastagságára vonatkozólag

A hőszigetelés legkisebb vastagságai az adott kategóriára és a falazat vastagságára vonatkozólag

*A 500x250x300 sima idomtéglák 90o-kal elfordítva az 500 mm szélességű falazat tekintetében

A 375 mm szélességű PORFIX PREMIUM idomtéglákat az építkezések döntő részénél nem szükséges hőszigetelni, ugyanis hőszigetelés nélkül is megfelelnek az energi-
atakarékos épületek külső falaira vonatkozó előírt értékeknek. Ha az építkező igyekszik az úgynevezett passzívházak kategóriáját elérni, tekintettel a szerkezet egész évi 
vízgőz-mérlegére ajánlatos az ásványgyapottal hőszigetelni. Polisztirollal e falazat hőszigetelését szintén el lehet végezni, ha a hőszigetelés legalább 120 mm vastagsá-
gú, ami nem éppen gazdaságos. A hőszigetelő rendszer egyes komponenseinek tervezetét a tervezőmérnöknek kellene kidolgoznia, vagy esetleg azt meg lehet beszél-
ni az ETICS (például a KVKTHERM rendszer) gyártóival.

Az 500 m vastagságú PORFIX PREMIUM idomtéglákat az építkezőnek a hőszigetelő tula-
jdonságokra vonatkozó igényes követelményei esetén sem szükséges hőszigetelni, ugyanis 
hőszigetelés nélkül is megfelelnek a szabványos passzívházak külső falaira vonatkozó előírt 
értékeknek.
  
Minden számítás az idomtégla nedvességtartalmának laboratóriumi nulla értékére vonatkozik és a szigetelőanyag 0,039 W/m.K. lambda értékének számításba vételével 
történik. A hővezetési együttható csökkenése esetén csökkenteni lehet a szigetelőanyag vastagságát.

Minden számítás az idomtégla nedvességtartalmának laboratóriumi nulla értékére vonatkozik és a szigetelőanyag 0,039 W/m.K. lambda értékének számításba vételével 
történik. A hővezetési együttható csökkenése esetén csökkenteni lehet a szigetelőanyag vastagságát.

Különösen az ásványgyapot alkalmazásánál szükséges a hőszigetelő rendszer gyártójának a munkaeljárásra vonatkozó utasításait betartani.

A hőszigetelő rendszer egyes komponenseinek tervezetét a tervezőmérnöknek kellene kidolgoznia. Esetleg azt meg lehet beszélni az ETICS (például a KVKTHERM rend-
szer) gyártójával.

Az így megjelölt változatok csak az ásványgyapottal való 
hőszigetelésnél lehetségesek. A polisztirol alkalmazásánál 
valószínű, hogy a vízgőz egész évi mérlege nem az elvárások 
szerint alakul és túl nagymértékű lesz a kondenzáció. 
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Szabványnak megfelelő

Takarékos

Rendkívül takarékos



Méret 
Hőáteresztő 
együttható

Termikus ellenállás Léghanggátlás Fogyasztás Szállítási súly Raklap tartalom 

h x m x sz (mm) U (W/m2K) R [m2 .K / W ] Rw db / m3 db / m2 ø kg / 
raklap

kg / db m3 db

500 x 250 x 375 0,213 4,52 49 21,3 8 880 26,7 1,5 32

500 x 250 x 500 0,161 6,02 51 16,0 8 880  35,6 1,5 24

 A PORFIX PREMIUM P2-400 anyag és falazat alapparaméterei

Pórusbeton (sejtbeton) osztály P2-400 -

A nyomószilárdság középértéke 2,0 N/mm2

Térfogatsúly száraz állapotban 400 kg/m3

Hővezetési együttható (ʎ) 0,083 W/(m2K)

Vízgőz áteresztés 5/10 -

Nyírási tapadószilárdság 0,3 N/mm2

A falazat jellemző nyomószilárdsága f k 1,5 N/mm2

Felszívóképesség / fagyállóság NPD -

Tűzzel szembeni viselkedés A1 -

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység: m3. A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000x1000 mm méretű POR megjelölésű raklapokon van elhelyezve.

Az 500 mm vastagságú falazat esetében ajánljuk a térfogat egy részét 375-ös idomtéglákkal helyettesíteni – megkönnyíti a sarkak és zugok 
összekapcsolását (1 db/sarok-zug/sor). 

 A PORFIX 2016-ban az összetett építési rendszerben újdonságnak számító építőelemmel érkezik a 
piacra. Termékválasztékába besorolta a szilíciumtartalmú homok alapú prémiumterméket. A P2-400 
termék lambda értéke eléri a kiváló 0,083 W/mK értéket, ami hőszigetelés nélkül is lehetővé teszi a 
falazást.

A PORFIX PREMIUM hőellenállási értékei kiválóak és a kiváló hőszigetelési tulajdonságoknak 
köszönhetően teljesíti a korszerű és igényes új épületek építése iránt támasztott feltételeket. 
Az 500 mm szélességű idomtéglák hőszigetelés nélkül is teljesítik az alacsony energiafogyasztású 
házak építése iránt támasztott feltételeket. Bővebben a 8. oldalon.

Az új idomtéglák nútféderes megfogóhornyos (PDK) változatban készülnek és nem szükséges azokat 
a függőleges felületeiken ragasztani - a toll és a rece egyszerűen egymásba illeszkedik. Ez nemcsak 
ragasztóanyag-megtakarítással jár, hanem főleg jelentős idő- és pénzmegtakarítással is.

PORFIX idomtéglák
A PORFIX - pórobetón a.s. társaság három szilárdsági-térfogati osztályú idomtéglát gyárt - PORFIX PREMIUM (P2-400), 
P2-440 és P4-600.

Minden idomtégla sima (HL) és nútféderes megfogóhornyos (PDK) kivitelezésben készül. A nútféderes megfogóhornyos 
idomtéglát nem kell a függőleges felületeken ragasztani – a toll és a rece egyszerűen egymásba illeszkedik. Ez nemcsak 
ragasztóanyag-megtakarítással jár, hanem főleg jelentős idő- és pénzmegtakarítással is. Az idomtégla oldalfalain található 
gyakorlatias megfogó-hornyok megkönnyítik az anyag kezelését.  

A FÜGGŐLEGES SZERKEZETEK FALAZÁSÁHOZ HASZNÁLT ELEMEK 
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PORFIX termékválaszték

λ10 DRY = 0,083 W/mK
A PORFIX PREMIUM P2-400 
IDOMTÉGLÁK
tollal, recével és megfogó-hornyokkal (PDK)  | kiváló hőszigetelő tulajdonságok



PORFIX P2-440 IDOMTÉGLA 
sima (HL), tollal, recével és megfogó-hornyokkal (PDK)

Méret Hőáteresztő
együttható Hőellenállás Léghanggátlás Fogyasztás Szállítási súly Raklap tartalom

h x m x sz (mm) U (W/m2K) R [m2 .K / W ] Rw db / m3 db / m2 ø kg / 
raklap kg / db m3 db

500 x 250 x 250 0,335 2,81 45 32,0 8 1 045 20,7 1,5 48

500 x 250 x 300 0,282 3,37 47 26,7 8 1 045 24,9 1,5 40

500 x 250 x 375 0,228 4,21 50 21,3 8 1 045 31,1 1,5 32

A PORFIX P2-440 anyag és falazat alapparaméterei

Pórusbeton (sejtbeton) osztály P2-440 -

A nyomószilárdság középértéke 2,0 N/mm2

Térfogatsúly száraz állapotban 440 kg/m3

Hővezetési együttható (ʎ) 0,089 W/(m2K)

Vízgőz áteresztés  5/10 -

Nyírási tapadószilárdság  0,3 N/mm2

A falazat jellemző nyomószilárdsága f k 1,6 N/mm2

Felszívóképesség / fagyállóság NPD -

Tűzzel szembeni viselkedés  A1 -

λ10 DRY = 0,089 W/mK

PORFIX termékválaszték

A PORFIX P2-440 idomtéglák sima (HL) és nútféderes megfogóhornyos (PDK) változatban 
készülnek

Főleg a külső falak falazására és vasbeton szerkezetek kitöltésére alkalmasak. Nagyobb arányban 
tartalmaznak légüregeket, így kiváló termikus ellenállási értékeket érnek el. E terméket nagyon 
gyakran utólagos hőszigeteléssel kell ellátni. Bővebben a 8. oldalon.  
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MEGJEGYZÉS: Számlázási egység: m3. A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000x1000 mm méretű POR megjelölésű raklapokon van elhelyezve.



A PORFIX P4-600 anyag és falazat alapparaméterei 

Pórusbeton (sejtbeton) osztály P4-600 -

A nyomószilárdság középértéke 4,0 N/mm2

Térfogatsúly száraz állapotban 600 kg/m3

Hővezetési együttható (ʎ) 0,15 W/(m2K)

Vízgőz áteresztés  5/10 -

Nyírási tapadószilárdság  0,30 N/mm2

A falazat jellemző nyomószilárdsága f k 2,20 N/mm2

Felszívóképesség / fagyállóság NPD -

Tűzzel szembeni viselkedés  A1 -

Méret Hőáteresztő
együttható Hőellenállás Léghanggátlás Fogyasztás Szállítási súly Raklap tartalom

h x m x sz (mm) U (W/m2K) R [m2 .K / W ] Rw db / m3 db / m2 ø kg / 
raklap kg / db m3 db

500 x 250 x 250 0,544 1,67 49 32,0 8 1 330 27,7 1,5 48

500 x 250 x 300 0,461 2,00 51 26,7 8 1 330 33,3 1,5 40

500 x 250 x 375 0,375 2,50 52 21,3 8 1 330 41,6 1,5 32

PORFIX termékválaszték  

PORFIX P4-600 IDOMTÉGLA
sima (HL), tollal, recével és megfogó-hornyokkal (PDK)

Szilárdság 4MPa 

 A P4-600 szilárdsági – térfogati osztályba tartozó idomtéglákra jellemző a nagyobb – 4 MPa 
szilárdság. A földszint falazásának ezen építőelemmel történő elvégzése esetén a PORFIX-ot akár 
négyemeletes épület felépítésére is használhatjuk. Az új idomtéglák hangszigetelő tulajdonságai 
is javultak, és emiatt rendkívül alkalmasak a belső teherhordó közfalak és a lakóegységek közötti 
válaszfalak emeléséhez. A 300 mm szélességű idomtégla 51 dB léghanggátló értéket ér el.
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MEGJEGYZÉS: Számlázási egység: m3. A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000x1000 mm méretű POR megjelölésű raklapokon van elhelyezve.



 PORFIX P2-500 MAXI VÁLASZFALTÉGLÁK

SIMA PORFIX P2-500 ÉS P4-600 VÁLASZFALTÉGLÁK

 PORFIX P2-500 válaszfaltégla

Méret
Hőáteresztő
együttható

Hőellenállás Léghanggátlás Fogyasztás Szállítási súly Raklap tartalom

h x m x sz (mm) U (W/m2K) R [m2 .K / W ] Rw db / m3 db / m2 ø kg / 
raklap kg / db m3 db

500 x 250 x 50 1,695 0,42 35 160,0 8 1 055 4,4 1,5 240

500 x 250 x 75 1,250 0,63 37 106,7 8 1 055 6,6 1,5 160

500 x 250 x 100 0,997 0,83 39 80,0 8 1 055 8,8 1,5 120

500 x 250 x 125 0,825 1,04 40 64,0 8 1 055 11,0 1,5 96

500 x 250 x 150 0,704 1,25 42 53,3 8 1 055 13,2 1,5 80

500 x 250 x 200 0,543 1,67 45 40,0 8 1 055 17,6 1,5 60

PORFIX P4-600 válaszfaltégla

500 x 250 x 200 0,665 1,33 46 40,0 8 1330 22,2 1,5 60

Méret
Hőáteresztő
együttható

Hőellenállás Léghanggátlás Fogyasztás Szállítási súly
Raklap 

tartalom

h x m x sz (mm) U (W/m2K) R [m2 .K / W ] Rw db / m3 db / m2 ø kg / 
raklap kg / db m3 db

500 x 500 x 100 0,997 0,83 39 40 4 1 055 17,60 1,5 60

500 x 500 x 125 0,825 1,04 40 32 4 1 055 22,00 1,5 48

500 x 500 x 150 0,704 1,25 42 26,7 4 1 055 26,40 1,5 40

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység: m3. A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000x1000 mm méretű POR megjelölésű raklapokon van elhelyezve.

 A PORFIX építési rendszert jó hangszigetelő tulajdonsággal ellátott válaszfaltéglák egészítik ki. A 
sejtbeton válaszfaltéglák, úgyszintén mint az idomtéglák, elnyelik és felszabadítják a levegő nedvességét. 
Így kiegyenlítik a nedvesség változásait a helyiségben és lehetővé teszik a vízpára áthatolását a falakon. 
A mikroklimatikus tulajdonságok mellett főleg az építkezés gyorsaságát és az építőelem szokványos 
szerszámokkal való könnyű megmunkálását fogja értékelni. Minden építési részletet, mint pl. a díszes 
bemélyedéseket vagy a villanyvezetékekhez szükséges hornyokat gyorsan és egyszerűen kialakíthatja.  

 Egy négyzetméter nem teherhordó fal falazásához csak 4 darab MAXI válaszfaltéglára van 
szüksége. A falazás így lényegesen gyorsabban halad, mint a 250 mm magasságú szabványos 
válaszfaltéglával és nem elhanyagolható a ragasztóanyag megtakarítása sem.

A nem teherhordó válaszfal leggyakoribb magassági moduljánál – a 2  750 mm-esnél (esetleg más magassági moduloknál, 
amelyek léptetése nem 500 mm) szükséges az alsó sort a szabványos 250 mm magasságú válaszfaltéglával falazni. Az utolsó 
sort a fűrész segítségével úgy kialakítani, hogy a mennyezet és a válaszfal között kb. 1 cm-es rés maradjon, amit poliuretán 
habbal lezárunk. A nem teherhordó válaszfal összekapcsolását a teherhordó szerkezettel és a mennyezettel az alábbi kép 
részletesen ábrázolja.

A válaszfalak összetétele és befogása 

500 * 500 X mm befogás 
a 2., 3., 4. és 5. sorban

 A MAXI válaszfaltéglák 100, 125 a 150 mm vastagságban készülnek.

PORFIX termékválaszték
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A PORFIX idomtéglákkal és válaszfaltéglákkal való falazás

A PORFIX idomtéglákkal való falazás munkafolyamatát az oktató videó szemlélteti. Megtalálható 
a www.porfix.hu internetes oldalon.

FALAZÁS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK
Az építési munkálatok gyorsaságához és az építkezés 
minőségének az eléréséhez kiemelkedő fontosságú az 
alaplemez illetve az alapsávok pontos kibetonozása. Falazás 
előtt az alaplemezre és a sávokra ragasszon vízszigetelést.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A FALAZÁSHOZ
A falazást +5 oC feletti hőmérséklet mellett végezze. 
Falazáshoz a PORFIX ragasztót ajánljuk. A ragasztó tájékoztató 
jellegű szükséglete egy köbméter nútféderes megfogó-
hornyos idomtéglából (PDK) készült falazat esetében 17 kg, a 
sima idomtéglából készült falazat esetében 20 kg. A ragasztót 
fogas merítőkanállal 2-3 mm-es rétegekben egyenletesen 
hordja fel az idomtégla kötő-felületeire. A kötőragasztóba 
csak megfelelő fagyálló adalékanyagot tegyen. A 75 mm 
vastagságú válaszfaltéglát csak az ezen anyagnak megfelelő 
szerkezeteknél alkalmazza.

A RAGASZTÓ ELKEVERÉSE
A PORFIX ragasztó száraz keverékét szórja egy tiszta, vízzel 
töltött edénybe (a pontos vízadag a gyártó cégtől függően a 
csomagoláson van feltüntetve). Keverje el homogén péppé és 
4 órán belül használja el. A más gyártótól származó ragasztó 
használata esetében győződjön meg arról, hogy a ragasztó 
alkalmas-e a pórusbeton (sejtbeton) esetében.  

4.

3.

AZ ÉPÍTKEZÉS ALAPJAINAK LETÉTELE
A nivelláló műszer vagy lézeres vízmérték segítségével 

állapítsa meg az alaplemez, illetve az alapsávok magasságbeli 
egyenetlenségét, és az első idomtégla elhelyezését igazítsa a 
legmagasabb ponthoz. 

Tűzze ki az oldalakat (helyezze el a sarok-idomtéglákat), 
mérje át az átlók hosszát és ezt követően szükség esetén 
végezze el az átlók pontatlanságának kiigazítását (mérőszalag 
illetve lézeres mérőeszköz segítségével).  

1.

2.
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Helyezze el a sarok-idomtéglákat majd ezt követően az első 
sort mész-cementhabarcsba, s a nivelláló műszer illetve lézeres 
vízmérték segítségével végezze el a magasságbeli ellenőrzést. 
Újra mérje le az oldalhosszakat és az átlók hosszát. Ha a falazás 
során sima (vágott vagy sarok) idomtéglát használ, akkor 
azok függőleges felületeit a PORFIX ragasztó segítségével 
kösse össze. A nútféderes megfogóhornyos idomtégla (PDK) 
használata esetén a függőleges felületekre ragasztót ne 
hordjon fel, mert a függőleges kötés száraz. 

Az első sor esetleges kisebb egyenetlenségeit egyengető 
gyaluval egyenlítse ki. A ragasztó felhordása előtt az idomtéglát 
tisztítsa meg a portól és az esetleges egyéb szennyeződésektől.
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A magasság kiegyenlítése és a rakfelület megtisztítása után hordja fel fogas kőműveskanál segítségével egyegyenletesen az 
egész felületre a PORFIX ragasztót – úgy a vízszintes, mint a függőleges kötőfelületekre (a PDK, azaz nútféderes megfogó-hornyos 
idomtéglák kivételével). Ügyeljen arra, hogy a hézagok a lehető legkisebbek legyenek. Fontos, hogy az idomtéglák helyesen 
legyenek átkötve.

Zsinór vagy vízmérték segítségével folyamatosan ellenőrizze a falak vízszintes és függőleges elhelyezését. Ha a falazás során 
ajtótokokat ültet be, a falazat megközelítőleg 1,5 m magasságának elérése után ellenőrizze a nyílások szélességét.

A válaszfalak falazásánál fontos a falak helyes kötése és a külső falakhoz való befogása:

a) A teherhordó falakat „kötésre” módon fogja be. 

b) A nem teherhordó válaszfalakat rozsdamentes kötéssel kapcsolja a tartószerkezethez. Hagyjon egy centiméter rést a nem 
teherhordó válaszfal és a tartófal valamint a mennyezet között és töltse azt ki poliuretán habbal.  A nem teherhordó válaszfalakat 
rozsdamentes szögvas segítségével fogja be. Megfelelő aszfalt szigetelőszalagra célszerű őket elhelyezni. 

Külső falak falazása PORFIX idomtéglával 

Válaszfalak falazása

Dilatáció a falazásnál 
A dilatációt a falazat egész magasságában hajtsa végre – a külső falnál minden 25-30 méter után – a válaszfalaknál 
legfeljebb hatméterenként. 

A falazat védelme 
A befejezetlen és tető nélküli épületen javasoljuk a pórusbeton (sejtbeton) anyag eső és egyéb víz (főleg a faggyal való kombináció 
esetén) védelmét vízhatlan anyaggal (pl. fóliával) történő letakarása által.

A PORFIX falazat vakolása
A PORFIX falazatra javasolt habarcstípusok:
0610 KVK gépi sugárvédő habarcs, 0630 KVK Egyrétegű gépi habarcs, 0330 KVK Egyrétegű gépi és kézi stukkóhabarcs,
690 KVK Gépi hőszigetelő habarcs



 A 250 mm széles „U” szelvényből készült áthidalás legnagyobb megterhelése (hőszigetelés nélkül)
Az áthidalás teherbírása „q“ és „qn“ (kN/m-ben) a nyílásátmérő (méter) vonatkozásában különböző merevítési módozatok mellett 

Merevítés 2 ø V8 3 ø V8 2 ø V12 2 ø V8 3 ø V8 2 ø V12

Nyílás (m) q (kN/m) qn (kN/m)

1,00 35,6 45,0 45,0 29,6 37,5 37,5

1,25 22,8 33,0 36,0 19,0 27,5 30,0

1,50 15,8 22,9 30,0 13,2 19,1 25,0

1,75 11,6 16,8 23,2 9,7 14,0 19,3

2,00 8,9 12,9 17,8 7,4 10,7 14,8

2,25 7,0 10,2 14,0 5,9 8,5 11,7

2,50 5,7 8,2 11,4 4,7 6,9 9,5

2,75 4,7 6,8 9,4 3,9 5,7 7,8

3,00 4,0 5,7 7,9 3,3 4,8 6,6

A PORFIX „U” szelvények gyakorlati kihasználhatósága
PORFIX „U” szelvényekbe öntött teherhordó áthidalások
A PORFIX „U” szelvényekbe öntött teherhordó áthidalásokat a külső és belső falakban lévő nyílások áthidalására használják.

Az áthidalásokat közvetlenül az építkezésen készítik el úgy, hogy az előkészített alátámasztott egymáshoz ragasztott PORFIX 
„U” szelvényekbe beillesztik a merevítést (az adott építkezés statikusának javaslata szerint). Ha az „U” szelvények az épület külső 
teherhordó falán – amely utólagosan nem lesz hőszigeteléssel ellátva - áthidalásként vannak alkalmazva, azok külső oldaláról illessze 
be a hőszigetelést – lásd az ábrát. Az „U” szelvényekből készült hőszigeteléssel 
ellátott 375 mm széles áthidalás a 17. oldalon található. Az utólagosan hőszigetelt 
épületek belső- és külső teherhordó falain nem szükséges hőszigetelést 
alkalmazni. A merevítés elhelyezése után betonozza be a tartó-magot C20/25-ös 
osztályú betonnal.

Műszaki alapparaméterek 
•  merevítés: ez egy húzott fő-vasbetétből (terhelés szerint a statikus javasolja) 
és egy összekötő hevederből (E6) mint nyírási megerősítésből áll. A hevederek 
távolsága 100 mm, a merevítés fedése legalább 16 mm. A beépített merevítést 
meg kell tisztítani a mértéken felüli salaktól, rozsdától és a szennyeződéstől. 

•  Maximális nyílásátmérő (Lo): 3 000 mm 

•  Az áthidalások elhelyezése a falazaton: 
   legalább 250 mm – a hőszigetelés nélküli „U” szelvényekből készült áthidalásoknál 
   legalább 300 mm – a hőszigetelt „U” szelvényekből készült áthidalásoknál 

• Az áthidalások a feltételezett teherbírásukat 28 nappal a betonozás után érik el 

 Ez az építőelem a bennmaradó zsaluzat funkcióját tölti be és az épület hordozó-áthidalásainak 
vagy merevítő koszorújának az elkészítésére alkalmas. Összefüggő hőszigetelő rendszer 
kialakítását biztosítja, és hőszigetelés által redukálja a kritikus helyeken lévő hőhidakat.

PORFIX „U” SZELVÉNYEK

Méret Nyílásszélesség Nyílásmagasság Szállítási súly Raklap tartalom

h x m x sz [mm] mm mm kg / db db fm

500 x 250 x 200 100 175 11,20 60 30

500 x 250 x 250 140 175 12,30 48 24

500 x 250 x 300 190 175 13,50 36 18

500 x 250 x 375 215 175 18,20 36 18

MEGJEGYZÉS: Az „U” szelvényt bizonyos feltételek mellett teherhordó áthidalásként is lehet használni. Bővebb tájékoztatássl a 15, 16. 17. oldalon szolgálunk. Számlázási egység a darab. 
Az „U” szelvények kék fóliába vannak csomagolva és 1000x920 mm, 1000x1020 mm, 1000x1145 mm méretű POR megjelölésű raklapokon vannak elhelyezve.

Kiegészítő termékválaszték 

PORFIX „U” szelvényekbe öntött teherhordó áthidalások – hőszigetelés nélkül 
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A 300 és 375 mm szélességű „U” elemből készült áthidalás legnagyobb megterhelése (hőszigetelés nélkül) 
Az áthidalás teherbírása „q“ és „qn“ (kN/m-ben) a nyílásátmérő (méter) vonatkozásában különböző merevítési módozatok mellett 

Merevítés 2 ø V8 3 ø V8 2 ø V12 3 ø V12 2 ø V16 2 ø V8 3 ø V8 2 ø V12 3 ø V12 2 ø V16

Nyílás (m) q (kN/m) qn (kN/m)

1,00 36,3 53,7 64,8 64,8 64,8 36,3 52,8 64,8 64,8 64,8

1,25 23,2 34,4 48,8 51,8 51,8 23,2 34,4 48,8 51,8 51,8

1,50 16,1 23,9 33,9 43,2 43,2 16,1 23,9 33,9 43,2 43,2

1,75 11,8 17,5 24,9 34,8 37,0 11,8 17,5 24,9 34,8 37,0

2,00 9,1 13,4 19,0 26,7 29,8 9,1 13,4 19,0 26,7 29,8

2,25 7,2 10,6 15,0 21,1 23,5 7,2 10,6 15,0 21,1 23,4

2,50 5,8 8,6 12,2 17,1 19,0 4,8 7,2 10,2 14,2 15,9

2,75 4,8 7,1 10,1 14,1 15,7 4,0 5,9 8,4 11,8 13,1

3,00 4,0 6,0 8,5 11,9 13,2 3,4 5,0 7,1 9,9 11,0

Merevítés – az áthidalás merevítése az alsó szegélynél 
„q“ – a folyamatos terhelés legnagyobb számított értéke kN/m-ben korlátozva:
• Mu – a merevített szelvény teherbírás nyomatékával 
• Qu - 9 E6 á 100 mm hevederekkel merevített szelvény nyíróerejével 
• Fc – az áthidaló elhelyezésében keletkező összpontosított (koncentrált) igénybevétellel
  „qn“ = a folyamatos terhelés legnagyobb normaértéke, korlátozva a behajlással és a terhelés számított értékével 
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Magyarázat:
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MAGYARÁZAT

Felső merevítés 2 ø V12 

Kengyel ø E6 á 100 mm 

Alsó merevítés – az építke-
zés statikusa javasolja  

PORFIX „U” elem

1

2

3

4

    Áthidalás tl. 375 mm              Áthidalás tl. 300 mm            Áthidalás tl. 250 mm



„qn,ú“ – az áthidalás lehetséges legnagyobb üzemi terhelése, tekintettel a II. MS – behajlásra (teljes megterhelés, az áthidaló súlyát is beleértve)

„qd,ú“ – az áthidalás lehetséges legnagyobb, szélsőséges megterhelése, tekintettel az I. MS-re – az áthidalás behajlására, nyírási teherbírására valamint a falazat teherbírására 
koncentrált nyomás alatt (teljes megterhelés, beleértve az áthidalás saját súlyát is).

80 mm vastagságú, hőszigeteléssel ellátott U elemből készült 375 mm szélességű áthidalás legnagyobb megterhelése  

Merevítés 3 ø V8 3 ø V12 3 ø V16 3 ø V8 3 ø V12 3 ø V16

Nyílás (m) „qn,ú“ (kN/m) „qd,ú“ (kN/m)

1,00 35,32 48,00 48,00 35,32 48,00 48,00

1,25 22,15 34,85 38,40 24,53 38,40 38,40

1,50 14,70 22,50 32,00 18,02 32,00 32,00

1,75 10,30 15,60 21,90 13,80 24,74 27,40

2,00 7,50 11,30 15,65 10,90 19,55 24,00

2,25 5,70 8,45 11,60 8,83 15,84 19,92

2,50 4,40 6,50 8,85 7,30 13,09 16,47

2,75 3,50 5,10 6,95 6,13 11,00 13,84

3,00 2,85 4,10 5,55 5,23 9,37 11,79

P375 áthidalás, szélesség TI 80 mm

U elemekbe öntött teherhordó áthidalás hőszigeteléssel

A PORFIX „U” elemekből készült merevítő koszorúk az építkezés stabilitásának biztosítását szolgálják a felső emeletek, a tetőszerkezet 
és a véletlen megterhelések (hó, szél) okozta megterhelések ellen.

Szükséges a koszorúk fő merevítését legalább 600 mm-es átfedéssel, rátétekkel vagy hegesztéssel következetesen összekapcsolni, 
mégpedig a sarkakon és a koszorú-csatlakozásoknál is. A merevítés takarása általában 20 mm körül mozog. A merevítő koszorúk tervét 
a STN EN 1996-1-1+A1 műszaki szabvány 111. cikkével összhangban kell megvalósítani.

A merevítő koszorúk javasolt vasalása: 
• A koszorú húzott fő-vasalása 4 ø V12 
• kengyel átmérő E6 á 150 mm

PORFIX U elemekből készült merevítő koszorúk 
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5 Tepelná izolacie

Výztuž věnce je nutné stykovat přesahem min. 600 mm (případně svařením). 
Zároveň je třeba dbát i na provázání hlavní výztuže v rozích věnce. 
Návrh ztužujících věnců realizovat ve smyslu zásad normy ČSN 73 1101.

POZNÁMKY
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Dolná výztuž - navrhne statik stavby

U profil - PORFIX

LEGENDA

5 Tepelná izolacie

Výztuž věnce je nutné stykovat přesahem min. 600 mm (případně svařením). 
Zároveň je třeba dbát i na provázání hlavní výztuže v rozích věnce. 
Návrh ztužujících věnců realizovat ve smyslu zásad normy ČSN 73 1101.
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A hőmérséklet alakulása a PORFIX U elemekből készült teherhordó 
áthidalásoknál 

25
0

25
0

Konštrukcia podlahy

Vnútorná omietka hr. 10 mm

Vonkajšia omietka
hr. 15 mm

Nosný preklad z U-profilu PORFIX

Nosná stena PORFIX

Montovaný strop PORFIX
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Tepelná izolácia
hr. 50 mm
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Stropná konštrukcia na
medzistrope hr. muriva 375 mm

DETAIL Č.: 10 Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 10

Magyarázat:

PORFIX „U” elemekbe öntött teherhordó áthidalások hőszigeteléssel 
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MAGYARÁZAT

Felső merevítés 2 ø V12 

Kengyel ø E6 á 150 mm 

Alsó merevítés – az építke-
zés statikusa javasolja  

PORFIX „U” elem

1
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4
Koszorú tl. 300 mm Koszorú tl. 250 mmKoszorú tl. 375 mm 



Méret Elhelyezés* Legnagyobb nyílásátmérő Szállítási tömeg Lineáris tervezési terhelés fd

h x m x sz [mm] mm mm kg / db kN/m

1 200 x 250 x 100 300 600 54 39,41

1 200 x 250 x 125 300 600 70 39,41

1 500 x 250 x 100 300 900 68 36,53

1 500 x 250 x 125 300 900 87 37,49

1 800 x 250 x 100 300 1 200 81 37,49

1 800 x 250 x 125 300 1 200 104 38,45

2 100 x 250 x 100 300 1 500 95 35,57

2 100 x 250 x125 300 1 500 122 37,49

2 400 x 250 x 100 300 1 800 108 33,65

2 400 x 250 x 125 300 1 800 139 35,57

2 700 x 250 x 100 300 2 100 122 25,01

2 700 x 250 x 125 300 2 100 157 26,93

2 700 x 250 x 100 150** 2 400 131 X

2 700 x 250 x 125 150** 2 400 152 X

Falazat 
vastagsága

Nyílásátmérő
600 mm

Nyílásátmérő
900 mm

Nyílásátmérő
1200 mm

Nyílásátmérő
1500 mm

Nyílásátmérő
1800 mm

Nyílásátmérő
2100 mm

250  mm 2x NP 1200/125 2x NP 1500/125 2x NP 1800/125 2x NP 2100/125 2x NP 2400/125 2x NP 2700/125

300  mm

3x NP 1200/100 vagy
2x NP 1200/100 +
1x Nem teherhordó 
áthidalás 1000/100

3x NP 1500/100 vagy 
2x NP 1500/100 + 
1x Nem teherhordó 
1200/100

3x NP 1800/100 vagy 
2x NP 1800/100 + 
1x Nem teherhordó 
1500/100

3x NP 2100/100 vagy 
2x NP 2100/100 + 
1x Nem teherhordó 
2000/100

3x NP 2400/100 vagy 
2x NP 2400/100 + 
1x Nem teherhordó 
2000/100

3x NP 2700/100 vagy 
2x NP 2700/100 + 
1x Nem teherhordó 
2500/100

375 mm

3x NP 1200/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 1200/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
1000/100

3x NP 1500/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 1500/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
1200/100

3x NP 1800/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 1800/100 + 
szigetelőanyag + 
1x Nem teherhordó 
áthidalás 1500/100

3x NP 2100/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 2100/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
2000/100

3x NP 2400/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 2400/100 + 
szigetelőanyag + 
1x Nem teherhordó 
áthidalás 2000/100

3x NP 2700/100 + 
szigetelőanyag vagy 
2x NP 2700/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
2500/100

500  mm

4x NP 1200/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 1200/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
1000/100

4x NP 1500/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 1500/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
1200/100

4x NP 1800/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 1800/100 + 
szigetelőanyag + 
1x Nem teherhordó 
áthidalás 1500/100

4x NP 2100/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 2100/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
2000/100

4x NP 2400/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 2400/100 + 
szigetelőanyag + 
1x Nem teherhordó 
áthidalás 2500/100

4x NP 2700/100 + 
szigetelőanyag vagy 
3x NP 2700/100 + szi-
getelőanyag + 1x Nem 
teherhordó áthidalás 
2500/100

 A PORFIX teherhordó áthidalás egy további lépés ahhoz, hogy egyszerűen és gyorsan építkezhessen. 
Sejtbetonból, acélmerevítésből és betonöntetből (C20/25) készülnek. A külső falak és a középső 
teherhordó válaszfalak nyílásainak áthidalását szolgálják. A kezelésük megkönnyítése céljából 
az áthidalások teheremelő szemekkel vannak ellátva, ami lehetővé teszi az emelőszerkezet 
igénybevételét.

A teherhordó áthidalások szabványos elhelyezése 300 mm. Ha 2  400 mm átmérőjű nyílást kell 
áthidalni, amelyen nem lesznek mennyezetgerendák elhelyezve (a tartógerendával párhuzamosan 
haladnak) lehetséges 2 700 mm hosszúságú áthidaló elhelyezése 150 mm-es elhelyezéssel – azonban 
az áthidaló kisebb terhelésével kell számolni (lásd a következő táblázatot). Szerkezeti szempontból 
a teherhordó áthidalásokat a táblázatban szereplő egyes típusokból ki lehet rakni a falazat igényelt 
szélességére.

PORFIX áthidalások
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PORFIX TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁSOK

!!! A FALAZAT BELSŐ OLDALÁRÓL MINDIG LEGALÁBB EGY TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓ PÁRT KELL BEÉPÍTENI!!!
Az ablakok beépítését úgy lehet a legjobban elvégezni, hogy felső részük a beépített szigetelőanyaghoz kapcsolódjon.
A szélesebb nyílásokat U elem segítségével lehet áthidalni. Az áthidaló feletti kisebb terhelésnél egyes esetekben csökkenteni lehet az áthidalók elhelyezését 
a teherhordó falra – mindkét oldalon legalább 150 mm-re.

*Abban az esetben, ha az épület tervezete más megoldást igényel, mint a javasolt, a tervezetet kérem, beszéljék meg a statikussal. 
**Figyelem!!! – Az áthidalás legkisebb terhelésénél az elhelyezés legalább 150 mm kell, hogy legyen.



Teherhordó áthidalások beépítése 

Az áthidalás helyes beépítésének és fekvésének biztosítása érdekében azok minden 
egyes darabján meg van jelölve a lerakásuk iránya – nyíllal lefelé (a teherhordó 
vasalással lefelé).  Az 1,20 m hosszúságú áthidalóknál lehetséges a kézi kezelés. 
Hosszabb áthidalók kezeléséhez emelő berendezést javasolunk. Az áthidalásokat 
PORFIX ragasztóba ajánljuk beépíteni. Az egyes teherhordó áthidalókból álló 
áthidalást a kirakása után legalább minden 900 mm-nél be kell biztosítani felborulás 
ellen, például bordázott acélból készült, legalább 12 mm átmérőjű acél-kapoccsal, 
vagy a teheremelő szemek összekötésével. A nyomáspontoknak az áthidalók 
közepén kellene lenniük. Az így biztosított áthidalásra a PORFIX tartógerendák 
legalább 150 mm-es elhelyezéssel közvetlenül lerakhatók. A biztosító acélkapcsokat 
csak a beton megkeményedése után szabad eltávolítani.

Teherhordó áthidalók a külső falon 

Az utólag hőszigetelt épületeknél nem feltétlenül szükséges magának az áthidalásnak a hőszigetelését megoldani. Ha 
azonban az épület hőszigetelése nem lesz utólag megoldva (a 375 vagy az 500 mm szélességű PORFIX PREMIUM idomtéglák 
alkalmazásával), úgy kell az áthidalás hőszigetelését megoldani, hogy a mennyezetgerendák felfekvési felülete az áthidalásokon 
legyen. Két 100 mm szélességű áthidalást a belső oldalrészről kell lefektetni.
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A teherhordó áthidalók összetétele 375 mm 
széles falazat esetében.

A teherhordó áthidalók összetételének részlete 500 mm 
széles falazat esetében.

A teherhordó áthidalók összetétele 500 mm 
széles falazat esetében.

A teherhordó áthidalók összetételének részlete 375 mm 
széles falazat esetében.



20

PORFIX áthidalások

PORFIX NEM TEHERHORDÓ ÁTHIDALÁSOK 
 A PORFIX nem teherhordó áthidalások feladata a nem teherhordó válaszfalak nyílásainak 
áthidalása. Tartják saját magukat és még két vagy három sor válaszfaltéglát magukon. Sejtbetonból, 
vékonyrétegű PORFIX ragasztóból, acélmerevítésből és betonöntetből (C15/20) készülnek. A 
kitöltő válaszfalakban (beleértve a 200 mm-ig terjedő vastagságot) lévő szemöldökfák elérése 
után illessze be a PORFIX nem teherhordó áthidalást. Nem elég két idomtégla kötőhabarccsal való 
összeragasztása és az ajtófélfára helyezése. Fontos, hogy az áthidalást mindig helyesen, vasalással 
lefelé (nyíllal lefelé) illessze be. Az áthidalók minimális elhelyezése 100 mm a 100 mm és a 125 mm 
szélességű áthidalók számára, és 150 mm a 150 mm szélességű áthidalók számára. Az áthidaló feletti 
fekvőhézagot a kitöltő válaszfalakban R -4 mm-es üvegszövet hálóval merevítse a válaszfal egész 
hosszában. A teherbírások az áthidalók különböző szélességű falazatokra történő kombinációja 
esetén összeadódnak. Az áthidalókat mindig abban a helyzetükben tárolja, szállítsa és kezelje, 
mint amilyen helyzetben kerülnek használatra az építkezésen (lábon, nyíllal lefelé). A PORFIX nem 
teherhordó áthidalások különböző szélességű válaszfalakra kombinálhatók. A nem teherhordó 
áthidalókat a pontos szélességre kirakott teherhordó áthidalás külső részeként is igénybe lehet 
venni, csökkentve ezáltal magának a kirakott teherhordó áthidalásnak az árát (lásd a 21. oldalt) 
és javítva a hőszigetelési tulajdonságokat. Azonban vigyázat – a teherhordó és a nem teherhordó 
áthidalásokat nem azonos méretsorozatban készülnek. 

Méret Elhelyezés Legnagyobb nyílásátmérő Szállítási tömeg

h x m x sz [mm] mm mm kg / db

1 000 x 250 x 75 100 800 15,3

1 000 x 250 x 100 100 800 19,6

1 000 x 250 x 125 100 800 23,9

1 000 x 250 x 150 150 700 28,2

1 200 x 250 x 100 100 1 000 23,5

1 200 x 250 x 125 100 1 000 28,6

1 200 x 250 x 150 150 900 33,8

1 500 x 250 x 100 100 1 300 29,3

1 500 x 250 x 125 100 1 300 35,8

1 500 x 250 x 150 150 1 200 42,2

2 000 x 250 x 100 100 1 800 39,1

2 000 x 250 x 125 100 1 800 47,7

2 000 x 250 x150 150 1 700 56,3

2 500 x 250 x 100 100 2 300 48,9

2 500 x 250 x 125 100 2 300 59,6

2 500 x 250 x 150 150 2 200 70,4

Válaszfal 
vastagsága

Nyílás- 
átmérő
700 mm

Nyílás- 
átmérő

 800 mm

Nyílás- 
átmérő
900 mm

Nyílás- 
átmérő

1000 mm

Nyílás- 
átmérő

1200 mm

Nyílás- 
átmérő

1300 mm

Nyílás- 
átmérő

1700 mm

Nyílás- 
átmérő

1800 mm

Nyílás- 
átmérő

2200 mm

Nyílás- 
átmérő

2300 mm

75 mm 1000/75 1000/75 nem nem nem nem nem nem nem nem

100  mm 1000/100 1000/100 1200/100 1200/100 1500/100 1500/100 2000/100 2000/100 2500/100 2500/100

125 mm 1000/125 1000/125 1200/125 1200/125 1500/125 1500/125 2000/125 2000/125 2500/125 2500/125

150  mm 1000/150 1200/150 1200/150 1500/150 1500/150 2000/150 2000/150 2500/150 2500/150 nem

200  mm 2x 1000/100 2x 1000/100 2x 1200/100 2x 1200/100 2x 1500/100 2x 1500/100 2x 2000/100 2x 2000/100 2x 2500/100 2x 2500/100



A) Födémszerkezet a közbenső födé- 
men – falazatvastagság 375 mm 
utólagos hőszigetelés nélkül – alkal- 
mazott kombináció 2 db 100 mm 
szélességű teherhordó áthidalás, 
áthidalás hőszigetelése, 1 db 100 mm 
szélességű nem teherhordó áthidalás 
a külső oldalról

B) Födémszerkezet a közbenső födé- 
men - falazatvastagság 500 mm 
utólagos hőszigetelés nélkül - alkal- 
mazott kombináció 3 db 100 mm 
szélességű teherhordó áthidalás, áthi- 
dalás hőszigetelése, 1 db 100 mm 
szélességű nem teherhordó áthidalás 
a külső oldalról

A hőmérséklet alakulásának grafikonja a teherhordó áthidalások egyes megoldásainál 
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Méret Elhelyezés Legnagyobb nyílásátmérő Terhelésszámítás qdu

h x m x sz. [mm] mm mm kN/m

2 x 1200 x 250 x 100 300 600 78,82

2 x 1500 x 250 x 100 300 900 73,06

2 x 1800 x 250 x 100 300 1200 74,98

2 x 2100 x 250 x 100 300 1500 71,14

2 x 2400 x 250 x 100 300 1800 67,30

2 x 2700 x 250 x 100 300 2100 50,02

PORFIX teherhordó és nem teherhordó áthidalások kombinációja 

A PORFIX folyamatosan azon munkálkodik, hogy az építkezési folyamatokat a költséghatékonyság szempontjából mind 
hatékonyabbá tegye. A teherhordó áthidalások különböző szélességű válaszfalakra történő kirakása esetén lehetséges a 
kirakott teherhordó áthidalás külső részeként a PORFIX nem teherhordó áthidalást használni és így csökkenteni magának a 
kirakott áthidalásnak az árát.

Teherhordó és nem teherhordó áthidalók összetételének 
ábrája 375 mm vastag falnál.

Teherhordó és nem teherhordó áthidalók összetételének 
részlete 500 mm vastag falnál.

Teherhordó és nem teherhordó áthidalók összetételének 
ábrája 500 mm vastag falnál.

Teherhordó és nem teherhordó áthidalók összetételének 
részlete 375 mm vastag falnál.

A) B)



beton C 20/25

pórobetón

PORFIX mennyezetgerenda – metszet

A PORFIX mennyezetrendszer műszaki paraméterei:
•  Tartók tengelytávolsága - 600 mm 
•  A helyiség legnagyobb átmérője - 7 700 mm 
•  A mennyezet betonnal történő beöntése a födémbéléstest felett – vastagság 50 mm, hálóval történő merevítés 6/200/200, 
   a hálót a vasbeton tartógerendák felső merevítésére kell helyezni 
•  A legkevesebb 150 mm felfekvési hosszúságú mennyezettartókat egyenesen az idomtéglákra lehet rakni 
  (vasbeton réteg – koszorú nélkül). 
•  A mennyezet monolitikus részeinek betonja C20/25 osztályú
•  Irányadó szükséglet 1 m2 födémre – 1,67 fm mennyezettartó és 6,67 db födémbéléstest
•  Betonszükséglet a mennyezet beöntéséhez: 0,09 - 0,1 m3/m2 

PORFIX födémrendszer

A PORFIX födémrendszer „A” típusú - Lakóterek 2,0 kN/m2-ig (az EC ENV 1991 1-1 Szerkezetek terhelése és EC ENV 1992 
1-1 Betonszerkezetek tervezése értelmében) - változó terhelésre van tervezve. A födémrendszer mennyezetgerendákból, 
födémbéléstestekből, hálóból („KARI” háló) és betonöntetből áll.

 „A“ típus - lakóterek 2,0 kN / m2-ig

PORFIX mennyezettartók

A PORFIX mennyezettartókat 7,70 m átmérőjű helyiségek áthidalására lehet felhasználni. Választófalas hegesztett merevítésből 
áll, amely egy 160 x 40 mm-es méretű trapéz alakú szelvény betonlábazatába van befogva.

A PORFIX mennyezettartók nagy előnye más mennyezetrendszer-gyártókkal szemben, hogy a PORFIX mennyezettartók alja 
10 mm vastag sejtbeton réteggel van ellátva, amely a födémbéléstesttel együtt biztosítja a mennyezet homogén (egynemű) 
látványát és lehetővé teszi a villanyszerelési vájatok kialakítását a mennyezet egész felületén. A tartók két vége közül egyik 
sem rendelkezik ezzel a réteggel, így biztosítva van a betonozott felfekvési felület szilárdsága. Ezért nem lehet a tartókat 
megrövidítgetni. A betétek és a tartóelemek egyformán szívják fel a nedvességet és biztosítják a mennyezet és a falak egyforma 
arculatát az épület használata során, ami főleg a fokozott nedvességtartalmú helyiségekben fontos (konyha, fürdőszoba, 
mosókonyha…).
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A PORFIX födém összetételének axonometriája 

Beton C 20/25

Sejtbeton

A mennyezet beöntése betonnal

KARI háló

PORFIX födémbéléstest
PORFIX mennyezettartó



A mennyezettartó hossza
Minimális elhelyezés közvetlenül a falazatra 

Merevítő koszorú nélkül
Helyiség nyílásméretek Szállítási tömeg

mm mm mm kg / db

800 150 500 16
1 000 150 700 20
1 200 150 900 24
1 400 150 1 100 28
1 600 150 1 300 32
1 800 150 1 500 36
2 000 150 1 700 40
2 200 150 1 900 44
2 400 150 2 100 48
2 600 150 2 300 52
2 800 150 2 500 56
3 000 150 2 700 60
3 200 150 2 900 64
3 400 150 3 100 68
3 600 150 3 300 72
3 800 150 3 500 76
4 000 150 3 700 80
4 200 150 3 900 84
4 400 150 4 100 88
4 600 150 4 300 92
4 800 150 4 500 96
5 000 150 4 700 100
5 200 150 4 900 104
5 400 150 5 100 108
5 600 150 5 300 112
5 800 150 5 500 116
6 000 150 5 700 120
6 200 150 5 900 124
6 400 150 6 100 128
6 600 150 6 300 132
6 800 150 6 500 136
7 000 150 6 700 140
7 200 150 6 900 144
7 400 150 7 100 148
7 600 150 7 300 152
7 800 150 7 500 156
8 000 150 7 700 160

Megjegyzés: Számlázási egység a darab. Az ár tartalmazza faburkolatot az alsó tartók alá valamint a tartók felrakását. 1 fm mennyezettartó súlya kb. 145 kg. 1 m2 mennyezet súlya betonöntet 
nélkül kb. 145 kg. 1 m2 mennyezet irányadó szükséglete 6,67 db födémbéléstest és 1,67 fm mennyezettartó. A tartók tengelytávja 600 mm. A mennyezetszerkezet statikai elbíráláshoz van 
kötve. A PORFIX – pórobetón, a.s. nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelés okozta lehetséges károkért.

PORFIX termékválaszték  

PORFIX födémbéléstest

Méret Irányadó szükséglet Raklap tartalom Szállítási súly

h x m x sz. [mm] db / m2 födém bd ø kg / raklap kg / db

500 x 200 x 250 6,67 64 1 090 16,5

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység a darab. A födémbéléstestek kék fóliába vannak csomagolva és 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapokon 
kerülnek elhelyezésre.
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500 kg/m3 térfogatsúlyú sejtbetonból készülnek. A 200 mm béléstest-magasság biztosítja a mennyezet 
250 mm-es szerkezeti magasságát. Ez azonos az idomtégla magasságával, ami biztosítja az egységes 
magassági tagolást.



A PORFIX mennyezetrendszer teherbírása

My [kNm]  
Myu [kNm]  
Vd [kN] 
VRd [kN] 
qd [kN/m2]  
qd* [kN/m2] 

A típusú terhelés:

Az X tartó merevítése:
Az Y tartó merevítése:
A Z tartó merevítése:
A W tartó merevítése:

Külső terhelés alapján számított hajlítónyomaték 
A keresztmetszeti teherbírás hajlítónyomatéka, tervezett /számítási/ érték
A külső megterheléstől számított javasolt elcsúszási erő 
A merevített elem elcsúszási ellenállása 
A lehető legnagyobb számítási felületi megterhelés 
A lehető legnagyobb számítási lineáris megterhelés 

A födém saját súlya + állandó terhelés 2,0 kN/m2 
+ változó terhelés + 2,0 kN/m2

ø 8 alsó merevítés + 1 ø 8 felső merevítés
ø 10 alsó merevítés + 1 ø 8 felső merevítés
ø 12 alsó merevítés + 1 ø 8 felső merevítés
ø 14 alsó merevítés + 1 ø 8 felső merevítés

*Abban az esetben, ha az épület tervezete más megoldást igényel, mint a javasolt, a tervezetet kérem, beszéljék meg a statikussal

Megjegyzés: Az alsó hordozó merevítés, a felső merevítés és a mennyezettartók kiegészítő- és elcsúszás elleni merevítése Bst 500-as acélból van tervezve.

Magyarázat:

A mennyezettartók idomtéglákra való közvetlen elhelyezésénél

A tartó
Elhelye-

zés *
Belméret A tartó 

mereví-
tése

MY MYu Vd Vrd qd qd*
Elhajlás 

Túlemelés Megfelelő 
terhelés

Δ totál δlim

mm mm mm kN.m kN.m kN kN kN/m2 kN/m mm mm

800 150 500 X - - - - - - - - - A

1 000 150 700 X - - - - - - - - - A

1 200 150 900 X - - - - - - - - - A

1 400 150 1 100 X - - - - - - - - - A

1 600 150 1 300 X - - - - - - - - - A

1 800 150 1 500 X - - - - - - - - - A

2 000 150 1 700 X - - - - - - - - - A

2 200 150 1 900 X - - - - - - - - - A 

2 400 150 2 100 X 3,69 9,21 - - 25,37 15,22 0,50 8,80 - A

2 600 150 2 300 X 4,40 9,21 - - 21,32 12,79 0,70 9,60 - A

2 800 150 2 500 X 5,16 9,21 - - 18,17 10,90 1,00 10,40 - A

3 000 150 2 700 X 5,98 9,21 - - 15,66 9,40 1,30 11,20 - A

3 200 150 2 900 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 4,40 12,00 - A

3 400 150 3 100 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 6,30 12,80 - A

3 600 150 3 300 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 8,50 13,60 - A

3 800 150 3 500 X+8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 7,90 14,40 - A

4 000 150 3 700 X+8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 10,20 15,20 - A

4 200 150 3 900 X+8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 12,90 16,00 - A

4 400 150 4 100 X+8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 15,80 16,80 - A

4 600 150 4 300 X+10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 16,80 17,60 - A

4 800 150 4 500 X+12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 17,60 18,40 - A

5 000 150 4 700 X+8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 21,80 19,20 5 A

5 200 150 4 900 X+10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 23,10 20,00 5 A

5 400 150 5 100 X+10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 27,20 20,80 10 A

5 600 150 5 300 Y+12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 28,60 21,60 10 A

5 800 150 5 500 Y+14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 30,20 22,40 10 A

6 000 150 5 700 Y+14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 35,30 23,20 15 A

6 200 150 5 900 Y+2x10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 39,40 24,00 15 A

6 400 150 6 100 Z+12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 42,80 24,80 20 A

6 600 150 6 300 Z+14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 44,90 25,60 20 A

6 800 150 6 500 Z+2x10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 50,10 26,40 25 A

7 000 150 6 700 Z+2x12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 50,20 27,20 25 A

7 200 150 6 900 Z+2x12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 56,80 28,00 30 A

7 400 150 7 100 Z+2x14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 57,10 28,80 30 A

7 600 150 7 300 Z+2x14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 63,10 29,60 35 A

7 800 150 7 500 Z+2x14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 70,30 30,40 40 A

8 000 150 7 700 W+2x14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 71,10 31,20 40 A
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Az elhelyezett mennyezettartókat legfeljebb 1600 mm-
es távolságban támassza ki szerelési támaszokkal úgy, hogy 
a tartó közepén túlemelés jöjjön létre – amennyiben a tartó 
végei közül az egyik nem kezd emelkedni. A támaszrendszer 
stabilitását vihardeszkákkal kell biztosítani. A támasztékokat 
ne állítsa befagyott talajra, célszerű minden támasztóléc 
alá alátétet alkalmazni. A mennyezet nem teherhordó 
válaszfallal történő fokozott, vagy párhuzamos terhelése 
esetén helyezzen e válaszfal alá legalább két tartóelemet. 

A födémbéléstesteket függőleges irányban, csak a 
támasztékok beszerelése után rakja rá az előkészített tartókra. 
A szélső tér födémbéléstestjeit egyik oldalukkal a falazatra 
(legalább 20 mm), másik oldalukkal a mennyezettartóra rakhatja.   

A lefektetett födémbéléstestre helyezzen szerkezeti 
keresztmerevítést – 6 mm átmérőjű 10 216-os acélból készült 
acélrudak 200 mm-es távolságonként történő lerakását, 
vagy a betonhuzallal a tartó hosszanti rúdjaihoz erősített 
hálószerűséget ajánljuk. 

A külső falak, nyílások, átmenetek, vasalások zsaluzatainak 
(falazásának) kialakítása után öntse be a födémbéléstek 
közötti réseket betonnal és öntse be az 50 mm vastagságú 
betonlapot is – egy rétegben kell, hogy be legyenek öntve. A 
sejtbeton felszívja a nedvességet, ezért a födémbéléstesteket 
a betonozás előtt nedvesítse be vízzel – kb. 4-6 l/m2. 
Javasoljuk a legalább C20/25-ös osztályú beton használatát. 
A betonkeverék szállításánál a lefektetett födémbéléstesteken 
használjon fapadlót (deszkát).  . 

A mennyezet terhelése +12 °C és +20 °C közötti külső 
hőmérséklet esetén legkorábban a betonozása utáni 28. napon 
lehetséges.  +12 oC alatti hőmérséklet esetén a beton érési ideje 
arányosan meghosszabbodik. A +5 oC alatti hőmérsékleten 
a betonozást a szükséges adalékanyagok hozzáadása nélkül 
nem ajánljuk. A beton megfelelő megkötése után távolítsa el 
a támaszokat.  
 

A mennyezetszerkezet szerelésének folyamata 

A PORFIX mennyezettartókat és födémbéléstesteket felhasználó mennyezetszerkezet-szerelés munkafolyamatát az oktató 
videó szemlélteti. Megtalálható a www.porfix.hu internetes oldalon.

A mennyezettartókkal és a födémbéléstestekkel fokozott óvatossággal bánjon, mivel esetleges megrongálódásuk 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a mennyezetszerkezet statikáját. A mennyezetszerkezetet közvetlenül a tartófalak 
idomtégláira rakhatja. A mennyezettartók illesztését kézzel, vagy gépi berendezés segítségével végezze, mégpedig 
600 mm-es modulban, a mennyezet-összetétel tervrajza szerint. A legkisebb felfekvés 150 mm, a helyiség legnagyobb 
átmérője 7 700 mm. 

2.

4.

5.

3.

1.

Mennyezettartók alátámasztása  Födémbéléstestek elhelyezése 
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PORFIX RAGASZTÓ

KŐMŰVES SZERSZÁMOK

Megnevezés 
Irányadó fogyasztás Zsákok száma a raklapon Súly

kg / m3 db kg / zsák kg / raklap

 PORFIX ragasztó 17 - 20 48 25 1 200

MEGJEGYZÉS: Számlázási egység a kg.

A PORFIX építőanyaggal való falazáshoz az eredeti PORFIX vakolókanalak használatát ajánljuk. Két 
szélességben – 100 mm és 150 mm - készülnek.

A PORFIX ragasztó a PORFIX sejtbeton idomtéglák és válaszfaltéglák külső és belső falazatokra történő 
vékonyrétegű falazását szolgálja. A felhordás kézzel, fogazattal ellátott különleges vakolókanál 
segítségével történik. A ragasztó feldolgozhatósági és használhatósági tulajdonságait javító kőzet, cement 
és adalékanyagok keverékéből tevődik össze.

PODÍVEJTE SE, JAK SE STAVÍ Z PORFIXU

Zkušenosti našich zákazníků naleznete na: 
www.por�x.cz/reference 

ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

http://www.por�x.cz/reference�
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PODÍVEJTE SE, JAK STAVĚLI
ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

PODÍVEJTE SE, JAK STAVĚLI

facebook.com/Por�xCzSk youtube.com/c/Por�xCzSk instagram.com/Por�xCzSk
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