
BARABÁS TÉGLAKŐ Kft
8200 Veszprém Tüzér u. 69

TÉGLAKŐ   MŰSZAKI ADATOK:  

MÉRET: Csak antikolt kivitelben kerül gyártásra!

ANYAGSZÜKSÉGLET: Téglakő 5 cm Téglakő 6 cm Téglakő 8 cm
           ( sárga-piros antik)    (barna-piros antik)   (antracit-barna antik)

Normál beépítés esetén (lapjával) 35 db/m2 35 db/m2 35 db/m2

Élére állítva 83 db/m2 69 db/m2 52 db/m2

Kerti szegélyként beépítve 8,3 db/fm 8,3 db/fm 8,3 db/fm
Kiemelt szegélyként beépítve 20 db/fm 16,6 db/fm 12,5 db/fm

RAKATKÉPZÉS:

darab/rakat 450 360 300
sor/rakat 15 12 10
darab/sor 30 30 30
m2/rakat 12,96 10,3 8,64
tonna/rakat 1,425 1,368 1,52

RAKÁSMINTÁK:

Tel:88/578-280  , Fax:88/578-281  www.barabasteglako.hu



MINTÁZATOK

Olyan építőelemek engedik a kirakás legnagyobb változatosságát, melyek méretei 2:1-hez aránylanak
egymáshoz.

A Téglakő 24x12cm méretű.
Vastagsága 5 cm, de készül belőle 6 és 8 cm vastagságú változat is.
Az itt bemutatott, vágatlan, egész elemekből készülő mintázatok mellett
félberoppantott, 12x12 cm-es elemek felhasználásával még számtalan mintázat rakható ki.
A kis vastagságnak köszönhetően az így falazott burkolatok vagy tömör falak mintázata
még a kisméretű téglából rakottnál is finomabb, rajzosabb.
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Vastagsága 5 cm, de készül belőle 6 és 8 cm vastagságú változat is.
Az itt bemutatott, vágatlan, egész elemekből készülő mintázatok mellett
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MŰSZAKI ADATOK

Falazat anyagigény
1 cm fugával 17 sor egy méter magas falazat.

12 cm vastag falazat esetén: 66,4 db/m2
6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából,
azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 33,2 db/m2
5 cm-es, élére állított burkolat esetén: 30,8 db/m2

Sűrűsége, tömege
A termék sűrűsége 2200 kg/m3.
Egy darab tömege 3,28 kg
Egy négyzetméter fal tömege (cementhabarccsal):
12 cm vastag falazat esetén: 262 kg/m2
6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából, azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 131
kg/m2
5 cm-es, élére állított Téglakőből készülő burkolat esetén: 109 kg/m2

Habarcsigény
12 cm vastag falazat esetén: 24 l/m2
6 cm vastag, hosszában félberoppantott téglából, azaz 6x24x5 cm-es elemekből falazott burkolat esetén: 12 l/m2
5 cm-es, élére állított Téglakőből készülő burkolat esetén: 6 l/m2


