
I. Kéméry lábazat kialakítása lábazati téglával
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1. Lábazati tégla
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3.Tisztítóajtó nyílásának kialakítása
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3.1 A köpenyoéglára a kivá
gó sablon segítségével felraj
zoljuk a tisztícóajtó nyílását, 
és sarokcsiszoóval kivágjuk. 
A nyílással állított köpeny- 
tégiát felhelyezzük, a felesle
ges habarcsot lehúzzuk.

2.2 Az első hőszigetelő la
pot félbe vágjuk. A két fél 
darabot úgy helyezzük be a 
köpenytéglába, hogy a hő
szigetelés és a köpenytégla 
teteje azonos síkban legyen.

3.3 Habarcssablon segítsé
gével habarcsot horcunk fel 
a köpenytéglára.
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2,1 A kivágott köpenytéglát 
habarcságyra belezzük, és a 
lábazati téglát <öpontosan 
az ekő köpenytéglába be
tesszük. Figyelen: a kivágott, 
szellőzőrácsos köpenytégla 
ne kerüljön n>eleg, párás he
lyiségbe (pl. rro'ókonyha)!

1.3 A köpenytéglát habarcs
csal kell összeépíteni. HIO- 
es zsákos habarcs használata 
javasolt (Ezt a habarcsmtiő- 
séget a helyszínen kb. eboen 
az arányban állíthatjuk elő: I 
rész cement, 2 rész mész, 5 
rész homok.)

1.4 Felrajzoljuk az első kö- 
penytéglára a levegő beveze
tő nyílást, és sarokcsiszolóval 
kivágjuk. A nyílás mérete: 19 
cm széles és 17 cm magas.

3.4 A samottragasztót víz
zel megkeverjük I rész 
víz, 7 rész por. Figyelem! A 
samottragasztó hidegben 
nem köt, a kér'ényépítést 
+5°C alatt nem javasoljuk.

2.4 Habarcsot honaunk fel 
a köpenytéglára a habarcs
sablon segítségével. A sa
rokfuratokba ne kerüljön 
habarcs.

3.2 Meghajlítjuk és behe
lyezzük a szigetelő lapokat. 
A lapok bevágásai befelé 
nézzenek, a lapok érintkező 
éleit tilos a hátsó szellőzési 
csatornába engedni. A szige
telő lapokat a hátsó szellőzé
si csatorna hátsó (belső) éle 
mentén vágjuk ki.
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l.l - 1.2 A kéméryalapot legalább a kész padló felső éléig falaz
zuk vagy betonozzuk, és a nedvesség elleni szigetelést elhelyez
zük. Erre újabb habarcsréteget hordunk fel.
javasoljiuk, hogy a köpenytégla habarccsal érintkező felületeit a 
habarcs felhordást előtt nedvesítsék meg.
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2.3 A másik felét is betesz- 
szük, vigyázva arra, hogy 
a szélei ne lógjanak bele a 
szellőző csatornákba.
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