Tégla és cserép
Természetesen: Önnek!

Kerámia építõanyagok
AZ

OT THONHOZ JUTÁS , AZAZ A LAKÁSVÁSÁRLÁS ,

ÉPÍTKEZÉS DRÁGA MULATSÁG .

S OK

PÉNZBE , IDÕBE ÉS

NEM KEVESEBB FÁRADSÁGBA KERÜL , AMÍG VÉGÜL BE
TUDUNK KÖLTÖZNI ÚJ OT THONUNKBA .

E GYÁLTALÁN

NEM TÚLZÓ IGÉNY, HA AZ ÚJ LAKÓ MINDEZEK

UTÁN JÓL AKARJA ÉREZNI MAGÁT OT THONÁBAN .

DE

EHHEZ VAJON MILYEN ÉPÍTÕANYAGBÓL KÉSZÜLJÖN
A HÁZ , MIT IS VÁRUNK EL OT THONUNKTÓL ?

Rovatunkban a téglával és a kerámiacseréppel szeretnénk Önöket megismertetni, melyek az otthonunkkal szemben támasztott komplex igényeknek biztosan és jól megfelelnek.

A tégla
Mi a tégla? A tégla meghatározása szerint égetett agyag
falazóelem. Létezik olyan tégla is, amelyet nem falazásra használnak, például a padlás- vagy a burkolótégla. A tégla az egyik
legtermészetesebb és legõsibb építõanyag, amelyre bizonyítékul
szolgál számos több évezredes téglaépület.
Egészséges lakókörnyezet: Mivel a tégla agyagból, néhány természetes anyag – víz, fûrészpor, maghéjak – hozzáadásával készül, ezért allergiát nem okoz, egészségre káros anyagokat nem bocsát ki, gyártása a környezetre nem jelent veszélyt.
Teherbírás, biztonság: A tégla anyagszerkezete révén igen
szilárd, nagy teherbírású. Az sem elhanyagolható, hogy a
masszív téglaházak ellenállnak a külsõ környezeti ártalmaknak.
Más égetettagyag-termékhez hasonlóan a tégla is ellenáll a
tûznek: nem kap lángra, és szerkezete sem sérül, nem veszélyezteti a bent lakókat.
Hõszigetelés: A korszerû égetett agyag falazóelemek speciálisan kialakított üregszerkezetük révén felveszik a versenyt a
pár évtizede, kimondottan hõszigetelési célból kifejlesztett újszerû falazóanyagokkal, így tökéletesen megfelelnek az elõírásoknak, többségükben még ennél jobb hõszigetelésre is képesek.
A mi klímánkra találták ki: Hazánkban a tél igen fagyos,
nyáron pedig trópusi a hõmérséklet, az építõanyagoknak szélsõséges idõjárási viszonyoknak kell megfelelniük. Az égetett
vázkerámia falazóelemek belseje könnyû és jó hõszigetelõ üregrendszert rejt, a fal felületén pedig a hõtárolás szempontjából
ideális vastagságban tömör réteg található. Léteznek a téglánál
jobb hõszigetelõ képességgel rendelkezõ építõanyagok, de ez a
tulajdonság nem párosul a hõtárolási képességgel, például a kiváló hõszigetelõ könnyûszerkezetes házaknál a nyári meleget
csak légkondícionáló berendezéssel lehet elviselhetõvé tenni.
Komfortos lakótér: Lakóérzetünket, komfortérzetünket
alapvetõen befolyásolja a belsõ levegõ páratartalma.
Gyakran halljuk: „a téglafal lélegzik”: a tégla az anyagában
levõ kapillárisokon keresztül szabályozza a páratartalmat.
A többi építõanyaghoz képest több nedvességet képes felvenni,
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és amikor a belsõ páratartalom lecsökken, leadja magából. Ezáltal biztosítható az állandó és kellemes páratartalom.
Hangszigetelés: A téglaház csendes. A precíz mérnöki munkával megtervezett üregek és a szilárd részek megfelelõ aránya
adja a kiváló hangszigetelést, így sem a mellettünk elhaladó fogalom zaja, sem a hangos szomszéd nem zavarja nyugalmunkat. A téglaépítési rendszerekben megtalálhatók a különbözõ
hangszigetelési igényeket (homlokzat, lakáselválasztó fal) kielégítõ falazóelemek.
Gyors kivitelezés: A legkorszerûbb téglák rendkívül gyors
falazást tesznek lehetõvé. Ezeknél a falazóelemeknél a téglák
egymáshoz illeszkedõ függõleges falai közé nem kell habarcsot
rakni, ami nemcsak a kivitelezést gyorsítja meg, hanem a fal
hõszigetelõ képességét is tovább javítja.
Korlátlan lehetõségek: A téglából épült házak formájának, stílusának csak a képzelet szabhat határt.
A magas szilárdságnak fontos szerepe van a kivitelezés során, így a késõbbi változtatások, átalakítások zökkenõmentesen megoldhatók, egyszerûek, gyorsak.

A kerámia tetõcserép
Mi a kerámiacserép? A cserép égetett agyag tetõfedõ
anyag. Mivel a ház koronája a tetõ, alapvetõen meghatározza
a ház hangulatát, karakterét színével, formájával. Funkcionális szerepe legalább ennyire meghatározó, minõsége a hosszú
távú és kényelmes használat szempontjából fontos.
Egészséges lakókörnyezet: A cserép természetes anyag:
agyagból víz hozzáadásával készül, mesterséges anyagok felhasználása nélkül, ezért allergiát nem okoz, egészségre káros
anyagokat nem bocsát ki a lakótérbe, de az esõ sem mos ki belõle semmilyen veszélyes anyagot.
Esztétikum: Amikor a házunk tetejét tervezzük, nem az az
elsõ gondolatunk, hogy mennyire lesz tartós, mekkora szélnek
áll ellen, vagy mennyire szellõzik. Ez mind a szakemberek
gondja. Mi leginkább szép tetõt szeretnénk, olyat, amely leginkább megfelel ízlésünknek.
A TONDACH cserép minden elképzelésre tud megfelelõ választ adni. A natúr színû kerámiacserepek a kiégetett agyag
színét tükrözik. A festett (engóbozott) cserepekbõl is széles a
választék: mivel festékanyagai beépülnek a kerámiacserép felületébe, a színek élénkségén az évtizedek sem hagynak nyomot.
A mázas kerámiacserepek utánozhatatlan hangulatot teremtenek: fényes felületükkel elegáns megjelenést kölcsönöznek az
épületeknek, mely évtizedek múltán is megmarad.
Ezen túl a cserepek hagyományos és modern formavilága széles választási lehetõséget nyújt. Így a cseréppel fedett háztetõ anynyira mozgalmas kialakítású lehet, amilyet csak megálmodunk.
Lélegzõ tetõ: A ma már egyre gyakrabban alkalmazott
tetõtér esetében lényeges a héjazat szellõzése. A cserép az

égetett agyag kapillárisszerkezete miatt jól szellõzik, a párát kellõképpen felveszi, átereszti, így kellemes klímájú tetõteret biztosít.
Biztonság, védelem: A jól rakott cserepek a legnagyobb
esõtõl sem áznak be. A rendkívül magas hõfokon kiégetett
agyag víz- és fagyálló, ezen felül hõtágulása kicsi, így a tetõt a
hõmozgás nem károsítja. A nagy szélnek azért tud ellenállni,
mert a modern kerámiacserepek tökéletesen illeszkednek a tetõszerkezethez. Ezen felül a cserép kellõképpen tömör, szilárd ahhoz, hogy a télen ráesõ vastag hó súlyától se károsodjon.
Tartósság: A kerámiacserepek dacolnak az idõvel. A cserepek
színe a nap UV sugarainak hatására sem fakul ki, és savakkal,
lúgokkal, a mostoha idõjárással szemben különlegesen ellenálló.
A cserép élettartama lényegében korlátlan, generációkon át
szolgál, így évtizedeken át nincs szükség felújítására, karbantartására. Erre bizonyíték az elmúlt évezredek számos tárgyi
emléke.
Korlátlan lehetõségek: Az otthonteremtés nemcsak új
épületek építésével, hanem régebbi lakóépületek átépítésével,
felújításával is megvalósítható. Akár régi, akár új épület
tetõfedésérõl van szó, a TONDACH cserepek minden kihívásnak
megfelelnek.
Gyors kivitelezés: A TONDACH termékek beépítése egyszerû
és gyors, ami a házépítés esetében nem elhanyagolható szempont. Ma már rendelkezésre állnak azok a komplett beépítési
rendszerek, melyben minden funkciónak vannak megfelelõ elemek, így a tetõfedés nehézségei könnyen áthidalhatók.
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M AGYAR T ÉGLÁS S ZÖVETSÉG
1027 B UDAPEST, F Õ U . 68.
E - MAIL : MATESZ @ MGX . HU
T EL ./ FAX : 1/201 7056

A Mi Otthonunk x 9

