
Falazóelemek 

 

Falazóanyagaink kiválasztásakor a legfontosabb szempontok, melyeket figyelembe kell venni: 

a nyomószilárdság, a teherbíró-képesség, valamint a hőszigetelési-, hőtárolási- és a 

hangszigetelési kapacitás. 

 

Típusai: 

1. Külső falazóelemek: 

A teherhordó falszerkezetek a felettük lévő falak és födémek, valamint tetőszerkezetek súlyát, 

valamint egyéb terheléseket (pl. hasznos terhelést, szélnyomást, szélszívást stb.) is hordják és 

továbbítják az alapozási szerkezetekre. A teherhordó falszerkezetek elsődleges funkciója, 

hogy az épületben jelentkező terheléseket, a falak, födémek és a tetőszerkezetek súlyát 

továbbítsák az alapozási szerkezetekre. Kiemelten fontos fizikai tulajdonságaik közé tartozik 

a szilárdság, a tartósság, a tűzállóság, a hő-, nedvesség- és hangvédelem, valamint a 

formálhatóság és az alacsony térfogatsúly. A teherhordó falszerkezetek ma már széles 

választékban állnak vásárlóink rendelkezésére. Különböző változataikat az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: kézi falazóelemekből álló, falazó-zsaluzó elemekből álló, monolit 

(öntöttfalas) szerkezetű és előregyártott (blokkos vagy panelos) szerkezetű. 

Külső falazóelem típusok: 

 Égetett téglák 

Az agyagból készült, jó páraszabályozó-képességgel rendelkező égetett téglák 

generációkon átívelő, hosszú életű házakat biztosítanak az építkezőknek. 

 Pórusbeton falazók 

A pórusbeton falazók tartós építési- és lakóminőséget biztosítanak, hiszen 

kedvező terméktulajdonságaiknak köszönhetően (könnyű felhasználás, 

környezetkímélő, újrahasznosítható minimális hulladéktermelés, 

energiatakarékosság) hozzájárulnak az élhető és fenntartható otthon 

megteremtéséhez.  

 Mészhomok téglák 

A több mint száz éves múltra visszatekintő mészhomoktégla hazánk egyik 

legnépszerűbb falazóanyaga, hiszen természetes összetevői (mész, víz, 

homok) mellett kiemelkedően jó hőtartó és hangszigetelő képességgel rendelkezik, valamint 

remekül ellenáll az időjárást viszontagságainak. 



2. Válaszfalelemek: 

Belső tereink elválasztására válaszfal-szerkezeteket használunk, melyek önsúlyuk 

függvényében teherhordó födémekre, alapozásra vagy aljzatbetonra támaszkodnak. 

Általánosságban elvárható terméktulajdonságok közé tartozik a szilárdság, a vakolattartás, a 

hő- és hangszigetelő képesség, a minimális önsúly és a tűzbiztonság. A válaszfalak egy 

speciális fajtájába tartoznak azok a hanggátló falazóelemek, melyek elősegítik a csendes, 

harmonikus otthon kialakítását, ugyanakkor rendkívül jó akusztikai tulajdonságaiknak 

köszönhetően léghangszigetelésre is tökéletesen alkalmasak. Egyesítik magukban a fa és a 

beton anyagelőnyeit, remek hőszigetelő- és páraelvezető képességgel rendelkeznek és 

ellenállnak az időjárás viszontagságainak. 

 

Válaszfal elem típusok: 

 Égetett téglák 

Az agyagból készült, jó páraszabályozó-képességgel rendelkező égetett téglák 

generációkon átívelő, hosszú életű házakat biztosítanak az építkezőknek. 

 Pórusbeton falazók 

Legyen szó új vagy már meglévő lakó-, közösségi- és iparépületekről a pórusbeton 

válaszfal elemek jó tulajdonságaiknak köszönhetően (alacsony testsűrűség, 

környezetbarát alapanyag) ideális megoldást nyújtanak a beltéri elválasztásokhoz.  

 Gipszkarton válaszfalak 

Mobilitásuknak, egyszerű kezelhetőségüknek és sokszínűségüknek 

köszönhetően manapság a gipszkartonból készült falak a 

legnépszerűbbek a modern építéstechnikai lehetőségek közül. 

 

 

3. Speciális hanggátló falazóelemek: 

A harmónikus, meghitt otthon megteremtésére ma már speciális 

hanggátló falazóelemek állnak rendelkezésünkre, melyek 

lakáselválasztó falak létrehozására használhatóak.  

 

 

 

 



4. Speciális energiatakarékos hőszigetelő falazóelemek 

 

A töltött téglák alkalmazásával sok időt és energiát spórolhatunk 

meg magunknak az építkezés során, hiszen a velük készült fal már 

semmilyen más hőszigetelést nem igényel, továbbá ezek a prémium 

kategóriás termékek a fizikai behatásokkal szemben is védelmet 

nyújtanak. Házunk tehát egyszerre eleget tehet az egyre 

hangsúlyosabb hőszigetelési előírásoknak miközben tartós, 

generációkon átívelő minőséget kapunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://akker.hu/kisokos/falazoelem 

 

http://akker.hu/kisokos/falazoelem

