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Térburkolás magán- és közterületeken 13 

Alapelvek

Utcák, utak és terek tervezésénél és kivitelezésénél a 
következő szabályokat és előírásokat kell figyelembe 
venni:

• ZTVP – StB 06 (FGSV) 
Térburkolat készítése térburkoló kő és járólap alkalmazá-
sával, kiegészítő műszaki szerződéses feltételek és irány-
elvek

• DIN 18 318 (VOB, C rész) 
Útépítésnél alkalmazott burkolatokra vonatkozó kiegé-
szítő műszaki előírások és irányelvek

• DIN EN 1338 
Beton térkövek

• DIN EN 1339 
Beton lapok

• DIN EN 1342, DIN EN 1343 
Kültéri természetes kő lapok, kültéri természetes kő tér-
kövek

• DIN EN 1344, DIN EN 1345 
Térburkoló klinker homok- vagy habarcságyazatban

• DIN EN 18 503 
Klinker térkövekr

• DNV-Merkblatt  
Természetes kövekből készült flaszterburkolatok és bur-
kolólapok közlekedési utakhoz

1. Hordozó réteg 
(pl.: fagymentesítő réteg)
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2. Hordozó réteg

Javított  
alépítmény

Kavicságya-
zat

Meglévő talaj Talaj

Fedő 
réteg

Felépítmény
ZTVT

RStO

DIN 18318 
ismertető

ZTVE

ZTVE

Térkő Fuga Ágyazat

Hordozó rétegek

Alsó réteg  
(adott eseben)

Aljzat

• FGSV – Utcák és utak kutató társasága 
Munkaanyag térkő vagy lap burkolatok kialakításához 
kötött építési módban

• RStO 12 (FGSV) 
Irányvonalak közlekedési utak felső szerkezetére vonat-
kozó szabványosításhoz

• WTA ismertető 
Kötött építésmód - történelmi burkolatok

• FGSV  
Ismertető az átszivárogtató beton hordozórétegről

• ZTV-Wegebau 
Egyéb nem útszakaszokra vonatkozó műszaki szerződés-
feltételek utak és terek építéséhez

• A kötött építési mód kézikönyve  
Kompakt tudás irodákban és építkezéseken  

Felépítés az RStO alapján

Vonatkozó szabályozások

Utcák, utak, terek burkolólappal vagy térkővel történő bur-
kolása a világ legrégebbi építési tevékenységei közé tarto-
zik. Manapság is gyakran alkalmazzák a közutak építésé-
ben, de magán kertekben is. 

Az útburkolat, illetve a térburkolat jellegétől és használati 
módjától függően (forgalom okozta terhelés, tisztítógépek, 
stb.) általában kétféle építési módot különböztetünk meg, 
az úgynevezett kötő és a kötés nélküli építési módot. A 
kötött építési módnál a fugákhoz, az ágyazathoz és a teher-
hordó réteghez kötőanyag tartalmú anyagot használnak, a 
kötés nélküli építési módnál pedig nem építenek be 
kötőanyagot.

A csak magán célra használt (általában kisebb terhelésű 
utcákon és tereken) a térkövek rögzítésére félig kötött meg-
oldást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a nem kötött hor-
dozórétegre és ágyazatra kötött fugát használnak. Magán 
építtetők részesítik előnyben ezt az építési módozatot, mivel 
nincs várakozási idő (nem kell gazolni sem) és nem kerül 
be sem homok, sem apró kavics a lakásba. A nem kötött 
térkövek rugózó hatása miatt ennél az építési módnál csak 
flexibilis műgyanta alapú fugázó anyagot lehet alkalmazni 
(lásd: 13.2 „Műgyanta alapú fugázó anyagok”)
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Alapelvek

A kötő építési módnál a térburkoló köveket vagy lapokat 
hidraulikusan kötő, nagy szilárdságú habarcságyba kell fek-
tetni kötő hordozó rétegen! Megszilárdult állapotban az 
ágyazó habarcs és a hidraulikusan kötő hordozó réteg is jó 
átszivárogtató képességgel rendelkezik. Ez vonatkozik a 
bitumen alapú átszivárogtató aszfalt rétegekre is. A fugázó 
anyag azonban zárt habarcsmátrixot képez, ezáltal a ráeső 
vizet lehetőség szerint a felületén vezeti el, és nem engedi 
beszivárogni a szerkezetbe. A térköveket általában széles 
fugával, lehetőleg azonos távolságban fektetik. Néhány 
beton térkövet fuga távolságtartóval látnak el, így az egyen-
letes fugatávolság megtartása nem okoz különösen nagy 
odafigyelést a burkolás során.  

A fugák kitöltése ugyancsak hidraulikusan kikeményedő 
fugázóhabarccsal történik. Az úgynevezett merev alépít-
mény és a merev kifugázás kombinációjával olyan rétegren-
det kapunk, amely a legnagyobb terhelésnek is ellenáll.

A kötő építési módozattal készülő szerkezeteknél is bekö-
vetkezik alakváltozás a terheléstől függően. 
A tágulás csak igen csekély mértékű lehet, mivel a cement 
alapú habarcsok csak kis mértékű töréstágulással rendelkez-
nek (kb. 0,1–0,2 mm/m).
A repedések szinte elkerülhetetlenek, mivel a szerkezetet 
különböző terhelés éri (forgalmi terhelés, hőmérsékleti 
tényezők) illetve a térkőburkolat maga többféle anyagból 
készül, melyek zsugorodási értékei eltérőek és ebből adódó-
an a feszültség is másképp vezetődik le bennük. Azonban 
ezek a repedések nem vezethetnek a térkő burkolat sérülé-
séhez.

Nem kötő építési mód alatt olyan térkő-, illetőleg lapbur-
kolatot értünk, amit laza homokos kavics ágyazatra raknak 
le, majd megfelelően tömörítik. Régen a fugákat, ha voltak, 
homokkal vagy finom, nemes kőzúzalékkal töltötték ki. Az 
úttisztító gépek üzembe állításával azonban ezek a laza 
szerkezetű fugakitöltések rövid idő alatt eltűnnek. Ez pedig 
azt eredményezi, hogy nagyobb forgalmi terhelés esetén a 
kövek kimozdulnak helyükből és nyomsávok ill. kátyúk kép-
ződnek a burkolaton. Ilyen esetekben bizonyos feltételek 
mellett megoldást jelent a műgyanta alapú fugázó anyagok 
használata (lásd a 13.2 sz. fejezet).

Gránit térkövek, átszivárogtató ágyazóhabarcsba fektetve durva szemcse-
méretű, vízáteresztő, kötő hordozó rétegen..

Lefolyórendszer kialakítása beton térkövekkel beton hordozó alapon.

Térkő fektetés nem kötő homok vagy rostált sóderágy alépítménybe.
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Alapelvek

Nem kötő építési mód

Károsodást előidéző okok

A történelmileg már bizonyított, régi, kötőanyag nélküli 
térburkolat csak részlegesen felel meg a nyilvános felületek 
mai követelményeinek, mint ahogy ezt falvainkban, városa-
inkban láthatjuk. A manapság már nagymértékű forgalmi 
terhelés (tehergépkocsik és autóbuszok) a nem kötőanyag-
gal készült térburkolatban hatalmas kárt tesznek. Az úttisz-
tító berendezések szó szerint kitakarítják a fugákból a nem 
kötő fugázó anyagot (homok, finom sóder, stb.), ezzel elő-
segítik a víz behatolását és maradandó károk keletkezését 
az egész építményben. A károsodás nyomsáv képződés, 
kátyú, különböző úthiba, a kövek kilazulása vagy teljes 
kimozdulása formájában jelenik meg. Ezeknek a hibáknak a 
kiküszöbölése érdekében nagy forgalmi terhelésű szerkeze-
teknél a térburkoló köveket kötőanyaggal kell a kötő hordo-
zó rétegre fektetni. Fugázáshoz is nagy szilárdságú, hidrau-
likusan kikeményedő vagy műgyanta tartalmú fugázó anyag 
használatát javasoljuk.

A nem kötő építési módozatban készült térkő burkolatot  
utólag nem lehet hidraulikusan kötő, nagy szilárdságú 
fugázó anyaggal stabilizálni, mivel túl merev és nem képes 
a felület rugózó mozgását felvenni. A következmény pedig 
a fuga kitöredezése (lásd jobb oldali fotó). Hidraulikusan 
kötő fugázó anyagot nem lehet nem kötött építési módban 
alkalmazni!

Az úttisztítás során és az eső által „kitakarított“ fugák.

A hiányzó fugák miatt a forgalmi terhelés hatására kimozdult térkövek.

A vegyes építési mód (kötő fugázó anyag, nem kötő aljzat) és a nagy for-
galmi terhelés miatt széttöredezett fugázás. 

homok

terhelés

kavicságy

A tisztítás és nagy forgalmi terhelés miatt kimozduló kövek hatására kiala-
kult nyomsávok.
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Burkolatok

A magán- és közterületek burkolására napjainkban  számos 
különböző fajta követ alkalmaznak. Ezek lehetnek beton 
vagy természetes kövek, stb. A köveket a legkülönfélébb 
méretben, formában és vastagságban gyártják. Jelentősen 
megnövekedett a nagy formátumú és vastagságú (kb. 8 – 16 
cm)  burkoló anyagok iránti igény.

Beton kövek

Flaszter kövek

Tégla térkövek

Beton térkövek forma- és színválasztéka manapság már áttekinthetetlen 
méretűvé vált, és nagyon sok helyen alkalmazzák szilárd burkolatok kiala-
kítására. Az előállításukat a DIN EN 1338 és a DIN EN 1339 szabványok 
szabályozzák.

Nagy forgalmú útszakaszra kiemelkedő terhelést elbíró természetes kőbur-
kolat szükséges.

A természetes kövek az utak és utcák legősibb szilárd bur-
kolóanyaga, és a legrégebbi építési módot jelenítik meg. 
Térkő felületek kialakítására minden esetben időjárásálló 
természetes köveket használnak. A fektetéshez javasoljuk 
természetes kövekhez értő szakember bevonását.

Bizonyos régiókban a járófelületeket sikeresen burkolják téglával. A fekte-
tés többnyire habarcságyazatba történik. 

Kőzetcsoportok DIN 52105 N/mm2

szerinti nyomószilárdsága

A. Vulkánikus kőzetek
1.  gránit, szienitt
2.  diorit, gabbro
3. kvarcporfír,
 keratofir,
 porfirit,
 andezit
4.  bazalt, malachit
 bazaltláva
5.  diabáz

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

C.  Metamorf kőzetek
8.  gnájsz, granulit 160 – 280

B. Rétegkőzetek
6.  kovakövek
 a) tiszta kvarc, kvarcit  
  földpát 
 b) kvarctartalmú homokkövek
 c) egyéb homokkövek
7.  mészkövek
 a) tömött mészkövek és  
  dolomitok (márványok is)
 b) egyéb mészkövek, 
  mészkonglomerátumok
 c) travertin

120 – 300

280 – 180

Természetes kövek nyomószilárdsága
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kötő fugázás

kötő hordozóréteg 12 – 20 cm

habarcságyazat 3 – 5 cm (vízáteresztő)

kötő fugázás

 habarcságyazat 8 – 10 cm (vízáteresztő)

nem kötő hordozóréteg 
(tömörített murva/sóder)

Felépítmény:
•  8 – 16 cm természetes kő-/beton térkő
•  3 –  5 cm ágyazóhabarcs
• 12 – 20 cm kötő hordozóréteg (vízáteresztő) 
  fagyvédelem

Az RSTO érvényben lévő előírásai továbbra is a nem kötő 
építési módozatra vonatkoznak. Kötő építési módban 
kivitelezett felületek tervezésénél azonban ez csak alap-
elvnek tekinthető. A nem kötő építési módozattal megé-
pített alépítmények bizonyos rugalmassággal, akár még 
rugózó tulajdonsággal is rendelkeznek. A kötő építési 
módozat azonban nem, ezért mindig néhány cm-rel vas-
tagabbra kell méretezni.

A terhelés mértékének megfelelő megoldások

•  udvar- és garázsbejárat
•  kertek, parkok útjai
•  parkolóhelyek
•  gyalogos zónák beszállítók kis forgalmával

•  személyautó, busz, teherautó forgalom
•  fordulóhelyek
•  utak
•  körforgalmak, forgalomterelő szigetek

RSTO előírás

Kis és közepes igénybevétel.

Közepes és nagy terhelés.

1

2

Terheléstől függő építmények az RSTO alapján

kötő hordozóréteg

nem kötő hordozóréteg=  
fagymentesítő réteg

kötő ágyazat (vízáteresztő)
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Alapelvek

Vízelvezető rendszerek

Az utcák és területek víztelenítésénél, vagyis a leeső csa-
padékot függetlenül a burkolat anyagától (fekete burkolat 
esetén is) vízelvezető rendszereken (beton vagy természetes 
kő elemek) keresztül vezetik el a vízelnyelőhöz. A vízelvezető 
csatornák építéstechnikailag vékony, részben egészen kes-
keny lezáró elemek. Minél keskenyebbek, annál ellenállóbbak 
a fentről érkező tolóerőnek és terhelésnek.
A csatorna élettartama szempontjából döntő fontosságú 
a stabil aljzat (adott esetben lebetonozott, bevasalt alap), 
a megfelelő tapadóhíddal friss-a-frissre eljárással fekte-
tett térkövek valamint alkalmas fugázó anyaggal teljesen 
kitöltött fuga (Sopro BetonSteinFuge - BSF 611), Sopro 
PflasterFugMörtel hochfest - PFM HF)

Napjainkban a vízelvezetést sok esetben beton térkőelemekkel oldják meg.  

Kibetonozott vízelvezető alap egy utcán.

Természetes kő burkolat fektetése kötő módozatban a gerenda alapra. 

Vízelvezető rendszer felépítése

1 Teherhordó réteg

2 Beton alap

3 Tapadóhíd (Sopro HaftSchlämme - HS 448)

4 Ágyazóhabarcs (Sopro DrainageMörtel - DM 610)

5 Kötött fugázás  
(Sopro PflasterFugMörtel hochfest - PFM HF vagy  
Sopro BetonSteinFuge - BSF 611)

1 2 4 3 5
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Térkő födémek, felületek

A különböző közterületek burkolására gyakran alkalmaznak 
térköveket vagy flaszter lapokat.
Különösen jellemző ez piactereken, gyalogos övezetekben, 
kisebb utcákon és közlekedéstechnikai berendezéseknél 
(buszmegállók, körforgalmak, stb.). 

Ezeket a felületeket a terheléstől függően kötő építési mód-
ban is előállíthatják. Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy a hordo-
zóréteg vastagsága megfelelő legyen, és az ágyazóhabarcs 
„friss-a-frissre” eljárással kerüljön a tapadóhídra.
Az általánosan ismert térkő formátumok mellett gyakran 
kerülnek egyre nagyobb formátumú (pl.: 60 x 120 x 14 cm) 
kövek beépítésre. Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy kötő 
építési módot alkalmazzanak, mivel a terhelés hatására 
keletkező bizonyos emelőerők a lapokat felfelé tolhatják, 
szinteltérés alakulhat ki, növelve a botlásveszélyt.

Természetes kő burkolattal ellátott utca.

Terek szilárd burkolatának kialakításához gyakran alkalmaznak napjaink-
ban a természetes kövek mellett nagy formátumú beton lapokat.

Nagy formátumú leburkolt természetes kövek   
kötő építési módban.

Főleg a nagy formátumú lapok esetén döntő 
fontosságú a konstrukció élettartama szempont-
jából, hogy alkalmazzanak tapadóhidat és a fek-
tetés „friss-a-frissre“ eljárással történjen.   

Megfelelő vastagságú ágyazóhabarcsba fektetett 
természetes kő lap.
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Megfelelő fugaszélességre van szükség, hogy a fuga-
hézagokat kötő fugázó anyaggal megfelelő módon 
ki lehessen tölteni.

A kötő építési mód jellegzetességei

Alapelvek

A lezártnak* tekintett, kötő építési móddal előállított térkő konstrukciókba is beszivárog bizonyos mennyiségű nedvesség. 
Ez egyrészről a burkoló anyag nyitott pórusú felülete, másrészről pedig a lehetséges hajszálrepedések képződése miatt 
következik be. 

A hajszálrepedések szórványosan képződhetnek a hőmérséklet változása valamint a szerkezet alépítményének zsugorodása 
miatt. Ezek azonban nem jelentenek hiányosságokat, és nem befolyásolják az építmény élettartamát. 

Feltételezve, hogy a nedvesség beszivárog a szerkezetbe, a következő alapelvet követjük: „fentről lefelé vízáteresztőnek 
kell lenni“. Ez azt jelenti, hogy a teherelosztó és az ágyazóhabarcs réteg kialakításánál vízáteresztő betonhabarcsot (Sopro 
DrainageMörtel - DM 610) kell alkalmazni, mivel ezek nem raktározzák a vizet, hanem hagyják akadálytalanul lefolyni. 
Ezáltal a konstrukció önmagát vízteleníti, és hosszútávon ellenáll a fagynak.

Fugenbreiten 
von 5 – 30 mm

Fugentiefe 
ca. Stein-/Plattendicke, 
mind. 2/3 der Steindicke

Fugák szélessége és mélysége

Hosszútávon terhelhető és jól fugázható burkolat kialakításához megfelelő 
mélységű és szélességű fugahézagot kell tervezni (2/3-a kő vastagságának) 
és ezt a kivitelezés során pontosan meg kell valósítani.

80 – 90 %

≈ 10 - 20 %
Az alapelvet követő utca profil: „fentről lefelé vízáteresztőnek kell lenni“

* Figyelem: amennyiben kötő építési módot alkalmaznak, a felületre kerülő víz elvezetését csatornákkal és vízelnyelő aknákkal el kell vezetni! 

csatorna

5 – 30 mm
fugaszélesség

fugamélység kb. a kő magassága, 
de minimum a 2/3-a
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Térkő szerkezetek

Hordozóréteg (fagyvédelmi réteg) Hordozóréteg (beton vagy aszfalt)

Ágyazat

Kis és közepes terhelésnél tömörített kavics/sóderágyazat.

A vízáteresztő ágyazóhabarcs keverése keverőszárral vagy betonkeverővel.  

Kötő hordozó réteg (beton), közepes ill. nagy terheléshez.

Sopro DrainageMörtel (DM 610)
Trasszcement kötésű bur ko ló ha barcs 
ter mé sze tes kö vek illetve csem pék 
és já ró la pok kül té ri fek te té sé hez. A 
kü lön le ges szű rő ré teg ál tal rendkívül 
víz áteresz tő habarcságy alakítható ki, 
amely nek je len ték te len a ka pil lá ris szívó-
ha tá sa. Ez meg bíz ha tóan megakadá-
lyoz za a víz ál tal oko zott ká ro kat, mint 
pl. a fa gyás okoz ta ki vi rág zá s és szer-
ke ze ti ron cso lódás, erkélyeken,te ra szo-
kon, lép cső kön, emelvényeken és más 
egyéb kültéri felületeken. A bur ko ló-
anya gok fek teté se ta pa dó iszap, Sopro 
Haft Schlämme (HS 448) vagy Sopro 
Haft Schlämme Flex (HSF 748) alkalma-
zásával tör té nik „friss-a-friss re” eljá-
rással. 

Előkészített ágyazóhabarcs réteg: 
4 – 5 cm kötő építési módnál
8 – 10 cm kavics/sóderágyazat kis és közepes igénybevételhez.
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Alapelvek

Térkövek fektetése 
Tapadóhidak

A tapadóréteg felhordása a kő megmerítésével a Sopro HSF 748-ban. A tapadóréteggel ellátott kő fektetése „friss-a-frissre eljárással az előkészí-
tett Sopro DrainageMörtel (DM 610) habarcságyba.

A tapadás optimális a habarcságyazat (Sopro DM 610) és a térkő között a 
Sopro HSF 748 tapadóhíd segítségével.

A tapadóréteg felhordása (Sopro HaftSchlämme Flex - HSF 748) a kő hátol-
dalára vakolókanállal. 

A kő illesztése a jelölőzsinórhoz, és helyére kalapálása.

Sopro 
HaftSchlämme Flex (HSF 748)
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Cement alapú fugázó anyagok

A „Térburkolás térkő és lap burkolattal” című ismertető 
tartalmazza a dilatációs fugák besorolását cement alapú 
fugázó anyagok, térkövek, beton térkövek klinker vagy ter-
mészetes kőburkolatú felületeken és csatornafedeleken. A 
burkolóanyagtól függően 5 - 8 m távolságot kell tartani!

Beton térkő felületek esetén - főleg hosszú építményeknél - 
a dilatációs fugák távolságának max. 5 m-re kell egymástól 
lenni, mert a hő hatására keletkező hosszváltozás mellett 
figyelembe kell venni a betonnál ismeretes zsugorodást is.
Természetes kőburkolatot max. 8 m dilatációs fuga távol-
sággal lehet fektetni.

A dilatációs fugákat úgy kell előállítani, hogy elasztikus 
anyagot töltünk be a fugahézagba a kitöltésük előtt vagy a 
friss fugázóanyagot utólag kivágjuk. Lefolyó rendszereknél 
rugalmas tágulási csíkok beépítése, utcafelületeknél pedig 
az utólagos kivágás bizonyult megfelelő módszernek.

A monolitikus térkő szerkezeteket dilatációs fugákkal kell megtervezni a rétegek különböző hőtágulása és feszültséglevezető 
tulajdonságai miatt.

A kötött építési mód jellegzetességei (dilatációs fugák)

max. 5 m

6 – 8 m

Hosszú építmények esetén (utcák, csatornák) a dilatációs fugák elhelyezé-
sére különös figyelmet kell fordítani.  

természetes kő burkolat

beton térkő
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Cement alapú fugázó anyagok

Dilatációs fuga kiképzése elasztikus anyag beállításával, például csatornák-
nál. A tágulási csík időjárástól függő zsugorodása miatt arra kell ügyelni, 
hogy 1 cm-rel mélyebben kell elhelyezni, mint a térkő burkolat felülete. 

Dilatációs fugákat nem szabad átfugázni, mert teljesen elveszítik funkcióju-
kat.

A nem szabadon hagyott dilatációs fuga következményeként letört anyag-
darab és a kialakult repedések.

Kitöredezett térburkoló kövek.

A kötő építési mód jellegzetességei (dilatációs fugák)
Elasztikus anyagok beépítése

Dilatációs fugának beépített gumicsík beton térkő burkolatban.

Befugázott dilatációs fuga: a feszültség levezetése lehetetlenné vált, ezáltal
az egész építmény károsodhat.

min. 1 cm
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Cement alapú fugázó anyagok

Nagy igénybevételű térkő burkolatoknál - például utcákban -  
az utólagos bevágás bizonyult a legjobb módszernek. A 
bevágásnál mindig épen marad a dilatációs fuga mellett 
lévő térkő alátámasztása (nem billen ki a fékezés és gyorsítás 
tolóerejétől).

A kötő építési mód jellegzetességei (dilatációs fugák)
Dilatációs fuga kialakítása utólagos bevágással 

Sarokcsiszológéppel kivágott nyitott dilatációs fuga.

Dilatációs fuga kivágása az útburkolaton néhány nappal a fektetés és fugá-
zás után. 

Különböző szélességű vágókoronggal állítják elő a megfelelő fugaszélessé-
get.

A kivágás kitöltése Sopro PU-Dichtstoff-fal (PUD 682) vagy Sopro 
TurboDichtSchlämme 2-K-val.(TDS 823).
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Cement alapú fugázó anyagok

Fugázó anyag kiválasztása

Beton térkő (beton termékek):

Természetes kő burkolatok

Sopro PFM HF – a természetes kövek szilárdságához igazítva.

Sopro BSF 611 a beton térkövek tulajdonságaihoz és szilárdságához igazít-
va.

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

Sopro PflasterFugMörtel hochfest 5 – 30 mm
Hidraulikusan kikeményedő, nagy szilárdságú 
fugázó anyag nagy terhelésű természetes kő 
burkolatok fugázásához. 

Sopro BetonSteinFuge 5 – 30 mm
Cement alapú, trassztartalmú, gyorsan kikemé-
nyedő fugázó anyag speciálisan kertben, nyilvá-
nos területen lévő beton térkő burkolatok, vala-
mint az útépítésben közepes és nagy igénybevé-
telnek kitett kövek kifugázására. Ellenáll a fagy-
nak és a szórósónak. 
Különösen a beton térkövek tulajdonságaival 
(pl.: szilárdság, hőmérséklethez való igazodás) 
egyeztették össze.
Végtelenített építmények előállításához, mint 
például csatornák, utak, körforgalom és nagy 
felületekhez, mint például piacterek. Rajnai  
trasszt tartalmaz.

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

A beton kövek és a természetes kövek közötti, már említett különbségek miatt - ami elsősorban a nyomószilárdságra és a tágulási 
együtthatóra vonatkoznak - különböző fugázó anyagokat kell alkalmazni a mindenkori burkolatokhoz. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a fugázó anyag végső szilárdságának mindig jelentősen kisebbnek kell lennie, mint a kőnek. Amennyiben nagyobb 
a szilárdsága, károk következnek be a burkolatban, törött kövek és eldeformálódott felületek formájában. 

Trassz
er

edeti

r a j n a i

Trassz
er

edeti

r a j n a i
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Cement alapú fugázó anyagok

Kis felület tisztítása szivaccsal.Tisztítás szórófejjel.  

A fugázó anyag keverése keverőszárral.

Nagy felület lemosása géppel.

A fugák egyszerűen kitölthetők a fugázó anyag
kiváló terülési tulajdonságának köszönhetően.

Természetes kövek különböző fugaszélességgel 
problémamentesen fugázhatók nagy szilárdságú 
Sopro PFM HF-fel.

Természetes kő térburkolat (utak)

Sopro PflasterFugMörtel hochfest (PFM HF)
Cement alapú, gyorsan szilárduló fugázóhabarcs speciálisan természetes és betonkő 
burkolatok fugázásához nagy igénybevételnek kitett területeken. CG2 WA a DIN EN 
13888 szerint. Krómszegény az 1907/2006/EK alapján.

• 5 – 30 mm fugaszélesség
• nyomószilárdság ≥ 68 N/mm2

• géppel tisztítható
• nagy szilárdságú habarcsszerkezet
• kiemelkedő dörzsölésállóság
• csökkentett mészkivirágzás
• gyorsan járható és terhelhető
• ellenáll a fagynak és sózásnak

Trassz
er

edeti

r a j n a i

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888
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Cement alapú fugázó anyagok

Beton térkövek fektetése

A beton térkövet jól előnedvesítik.40 x 40 cm beton lapok fektetése vastag ágya-
zatba hordozórétegen.

A nagy formátumú beton térköveket is kötő 
építési móddal fektetik, cement alapú fugával.

A Sopro BetonSteinFuge (BSF 611) néhány perc 
alatt bekeverhető. 

Sopro BSF 611-t állagának köszönhetően egy-
szerű felhordani, és a fuganyílást kitölteni.

Sopro BSF 611 pigmentek hozzáadásával a hely-
színen a beton kő színével összhangba hozható. 

A felület egyszerűen tisztítható szivacsos lemo-
sógéppel. 

A felület tisztítása a fuga kikeményedése után
szórófejjel.

Pigment anyagok hozzáadásával a betonfugázó 
egyszerűen, több színre színezhető.



383

Térburkolás magán- és közterületeken 13.1

Cement alapú fugázó anyagok

Beton térkövek fektetése

Figyelem: a beton térköveket nem szabad „teli-
be“ fugázni, vagyis a fugázó anyagot a kő 
tompa éléig ki kell mosni a későbbi károk elkerü-
lése érdekében!

A fuga helyes kimosása.

helytelen helyes

A telibe fugázás miatt bekövetkezett lepattog-
zás.

Látható a beton térkő szabadon hagyott pere-
me, és a fugakitöltés pigment anyaggal színezett 
fugázóhabarccsal.

A beton térkő optimálisan szabadon hagyott 
peremmel.

Nagy méretű flaszter kövek is tartósan fugázha-
tók ezzel a módszerrel.

Megjegyzés:
A szilárdságuk és formájuk alapján a beton térkövek fugahézagait nem szabad felületük felső széléig kitölteni. A hőmér-
séklet ingadozásból adódó feszültség miatt ennek figyelmen kívül hagyása a fuga leválásához és a kövek sérüléséhez 
vezethet.

károk

CG2 WA

Eu

rópai szabvány

DIN E N 13888

Trassz
er

edeti

r a j n a i

Sopro BetonSteinFuge 5 – 30 mm
Cement alapú, trassztartalmú, gyorsan kikeményedő fugázó 
anyag speciálisan kertben, nyilvános területen lévő beton térkő 
burkolatok valamint az útépítésben közepes és nagy igénybe-
vételnek kitett kövek kifugázására. Ellenáll a fagynak és a 
szórósónak. 
Különösen a beton térkövek tulajdonságaival (pl.: szilárdság, 
hőmérséklethez való igazodás) egyeztették össze.
Végtelenített építmények előállításához, mint például csator-
nák, utak, körforgalom, és nagy felületekhez, mint például 
piacterek. Rajnai trasszt tartalmaz.
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Műgyanta alapú fugázó anyagok

Vízáteresztő térburkolatok kötő fugázó anyaggal történő 
kialakításához, amit sok esetben magánterületek burkolatá-
nál kérnek,  Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K (EPF) használatát 
javasoljuk.

A fugázó anyag kikeményedése után teljes mértékben víz- 
áteresztő marad, ha egyforma szemcseméretű kvarchomok 
adalékanyagot használunk.

Az ágyazatnak illetve a hordozó rétegnek használjanak víz- 
áteresztő anyagokat, hogy az esővizet le tudják vezetni a 
talajba. Az ágyazat és a hordozó réteg megválasztása a 
forgalmi terheléstől függ, ahogy azt az alapelvekben leírtuk 
(13. fejezet).

A Sopro EPF 2-K és Sopro DM 610 megfelelő hordozó réte-
gen történő együttes használatával komplett, vízáteresztő, 
kötő rendszert építhetünk fel, mely a nagy terhelésnek is 
megfelel.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K 
(2 komponensű)
magas forgalmi terheléshez
(járművek)

Sopro 1-K PflasterFuge 
(1 komponensű)
kisebb forgalmi terheléshez
(gyalogosok)

Vízáteresztő térkő burkolat metszete.

Térburkolat Sopro DM 610 habarcságyon,
Sopro EPF 2K-val fugázva

1 Sopro DrainageMörtel (DM 610)

2 Sopro HaftSchlämme Flex (HSF 748)

3 Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K (EPF)

B Átszivárogtató beton vagy kavicságyazat (hordozóré-
teg)

P Térburkolat

Ajánlott termékek

Vízáteresztő térkő burkolatok

Sopro DrainageMörtel

3P 1

1 3 P 2 B
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Műgyanta alapú fugázó anyagok

Nem vízáteresztő fugázás nem kötő építési módban

A legtöbb vízzáró felülethez nem kötő építési módot alkalmaznak. A nem vízáteresztő fuga iránti igény azonban egyre 
nő a magán és a közületi megrendelők között. Az utólagos homokszórás és az elmozdult kövek cseréje többletköltséget 
jelent a városoknak és a közösségeknek. Ezen felül sokan panaszkodnak, hogy a nagy és mély fugák miatt az utak nehe-
zen járhatók gyalogosan vagy guruló járművekkel, tolókocsival, és a babakocsit sem lehet tolni rajtuk. Mivel a nem kötött 
építési módban megépített lap- illetve térkőfelületek folyamatos mozgásban vannak, a cement alapú fugázó anyagokat, 
mint hosszútávú megoldást, teljesen ki lehet zárni. A cement bázisú rendszerek törési tágulása igen csekély ahhoz, hogy 
a hőmérséklet változásából illetve a közlekedési terhelésből adódó megnyúlás feszültségét felvegyék. A következmény 
számtalan repedés és végül a habarcs teljes kitörése lenne. 

 

A lehetséges megoldást a műgyanta alapú fugázó anyagok jelentik, melyek rugalmasak, eltérően a cement bázisúaktól. 
Alkalmazásukhoz azonban a fugázandó felületet kellőképpen elő kell készíteni. A fugahézagoknak minimum 3 cm mély-
nek és minimum 8 mm szélesnek kell lenni! A kövek szélei legyenek tiszták, illetve agyagos földtől és növény maradvá-
nyoktól mentesek!    

A kétkomponensű, vízzel emulgeálható rendszerek (Sopro HF® EpoxiPflasterFuge) a legmegfelelőbbek erre a célra, mivel 
ezek iszapolhatók, ezáltal alkalmazásukkal a legkevesebb ráfordítással lehet a fugahézagokat kitölteni - a nagyon jótól, a 
kiváló töltöttségi szintig. Az anyag mérsékelten kedvező időjárási viszonyok mellett is jól bedolgozható. A fugázó anyag 
fajtájától függően fugabehúzóval, simítóval és géppel is bedolgozható a fugahézagba. Átszivárogtató hatás nem áll fenn 
ebben az esetben, és el is hanyagolható. Mindig vegyék figyelembe az adott anyagra vonatkozó termékinformációt! 

Megjegyzés:
Belvárosi térkő felületek esetében egyre nagyobb az igény a kötött építési módra. Számos esetben ezeket a 
térkővel ellátott területeket nem kötő építési módban fektették le, azonban ki vannak téve a beszállítók teher-
autó forgalmának. Amennyiben ezek a felületek a fektetésük után nem deformálódnak el, nem képződnek raj-
tuk nyomsávok, jó lehetőséget kínál megóvásukra, ha műgyanta fugázó anyaggal kitöltik a fugahézagokat. Az 
idők során szerzett gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a felületek jól funkcionálnak. Próbafugázás 
végzése iránymutató lehet a döntés meghozatalában. 

Töltési mélység a kő  
vastagságának1/3-a,   
minimum 4 – 5 mm

1 kötött fugakitöltés  (Sopro 
HF® EpoxiPflaster Fuge)

2 homok-/kavicságyzat

1 2

Sopro HF® EpoxiPflaster Fuge
Egyszerűen bedolgozható, emul-
geálható epoxigyanta fugázó a 
fugák felső centimétereinek kitöl-
tésére.
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Műgyanta alapú fugázó anyagok

Kivitelezés 
Nem vízáteresztő fuga nem kötő építési módban

Először ki kell tisztítani a fugákat, amennyiben a nem kötő építési módban 
épült fugát rögzíteni akarják!

Végezetül a fugahézagokat műgyanta alapú fugázó anyaggal, Sopro HF® 

EpoxiPflasterFuge-val kitöltik.

A munka végeztével a térkő felülete zárt, nem igényel sok karbantartást, 
és kényelmesen járhatóvá vált.

Légnyomással vagy speciális fugatisztító eszközzel a fugák viszonylag egy-
szerűen kitisztíthatók.

A gépi bedolgozásnak köszönhetően a fugázó anyag kiválóan tömörített.  

Széles fugahézagokat is ki lehet fugázni Sopro HF® EpoxiPflasterFuge-val 
úgy, hogy hosszú ideig tetszetősek maradjanak. 
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Térburkolatok vízáteresztő fektetése és
fugázása

Ágyazóhabarcs

Aljzat

• kötő hordozóréteg (vízáteresztő)  nagy forgalmi terhelés 
                (gépjármű)

• tömörített murva/sóderágy  alacsony és közepes forgalmi terhelés 
        (gyalogos) 

Sopro DrainageMörtel 

Fugázás

Sopro 1-K PflasterFuge  
(alacsony forgalmi terhelés 
murva/sóderágyazaton)

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K 
(könnyű és közepes forgalmi 
terhelés murva/sóderágyon és 
kötött hordozórétegen)

Sopro HF® EpoxiPflasterFuge
nagy forgalmi terhelés esetén, nem vízáteresztő, kötő hordozó 
rétegen. 
A körülmények gondos vizsgálata után alkalmazható nem kötő 
módban épült felületek fugázására.  

Sopro HaftSchlämme Flex
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Kivitelezés  
Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K bedolgozása vízáteresztő térkő felületeken

A megtisztított fugázandó felület előnedvesíté-
se.

A homok-műgyanta keverékhez edzőanyag hoz-
záadása.

Sopro EPF 2-K összekeverése vízzel.

A bekevert Sopro EPF 2-K bedolgozásra. A fugahézagok kitöltése habarccsal. A kifugázott burkolat tisztítása.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K
Kétkomponensű, oldószermentes, emulgeálható epoxigyanta fugázóhabarcs 
kis és közepes igénybevételű flaszter és természetes kő burkolatok fugázásá-
hoz.

• 5 mm fugaszélességtől
• vízáteresztő
• géppel tisztítható
• könnyen feldolgozható
• iszapolható
• ellenáll fagynak sózásnak

Nagy nyomású  

vízsugárhoz
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Kiegészítő termék

Sopro 867 Flaszterfugázást könnyítő 

A Sopro PflasterFughilfe vízszerű, erősen lúgos kémhatású termék, nedvszívó kövezetek – beton, természetes kövek – átmeneti 
impregnálására. A felületeket a kezelés után könnyebb kifugázni. A Sopro PflasterFughilfe beszívódik az ásványi flaszterkövezetbe, 
ami ezáltal víztaszítóvá válik és könnyebb lesz lemosni.

• Megkönnyíti a fugázó anyagok 
 lemosását
• Kenhető, szórható
• Gazdaságos felhasználás
• Falra, padlóra
• Bel- és kültérre

13.2

Anyagszükséglet: 5 – 15 m2/l

Kiszerelés:  Kanna 5 l,
    Flakon 1 l (4 db / karton)

Bedolgozás: A Sopro PflasterFughilfe-t higítatlanul, egyenletesen kell felhordani ecsettel vagy hengerrel a 
megtisztított burkolat száraz felületére. 

  Kerülni kell az egyenetlenségeket, mivel az színváltozást eredményezhet. 
  Erősen szívóképes aljzatok esetén ajánljuk, hogy az anyagot szórják a felületre. 
  Csak annyi anyagot hordjanak fel, amennyit a kezelendő burkolat felvesz!
  Fényes és kevésbé szívóképes burkolóanyagok esetén a felesleget 10 perc elteltével el kell 

távolítani, ügyelve arra, hogy ne száradjon rá a felületre. 
  A fugázás megkezdése előtt a legalább 2 óra száradási időt, illetve a Sopro PflasterFughilfe 

teljes megszáradását feltétlenül szükséges kivárni! 
  Mindenképpen javasoljuk próbafelhordás elvégzését az adott felületen az anyag alkalmassá-

gának megítéléséhez.

Megkönnyíti a nedvszívó 

kőzetek kifugázását
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Vastag, nagy méretű kerámiák kültéren

Már régóta gyártanak vastag, nagy méretű kerámiákat külső területek vízzáró burkolataihoz. A kerámia burkolólapok új 
generációja csaknem minden méretben és számtalan felületi kivitelben kapható.
.

Kerámia lapok új generációja különböző formákban és méretekben tera-
szok burkolásához.

Ezeknek a burkolólapoknak az a különlegessége, hogy 2 – 3 
cm vastagok. Különböző burkolási lehetőségek léteznek, 
azonban a kötött habarcságyba történő fektetésük bizonyul 
a legideálisabbnak. Ennek többek között az az oka, hogy 
a 2 cm-es vastagságuk ellenére a lapok kifordulhatnak 
a helyükről és megsüllyedhetnek, vagy megcsúszhatnak, 
aminek következtében magasságkülönbség illetve buktatók 
alakulnak ki. Ezt pedig a ható emelőerő, illetve a burkolóla-
pok oldalán és az alattuk lévő nem megfelelő mennyiségű 
habarcs mennyiség okozza.
Teraszok építésénél is alkalmazható a kötött építési mód a 
burkoláshoz. Általában az építtetők is zárt teraszfelületet 
szeretnének, mely tartósan sima marad, és könnyen tisztán 
tartható. 

Kavics ágyazaton lévő kerámia burkolólapokra ható különböző terhelés okozta kibillenés és kialakult buktató. 

13.3
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Vastag, nagy méretű kerámiák kültéren

Terasz építése 2 cm vastag kerámia burkolólappal

A nem kötött fagyvédő réteg kialakítása. A nem kötött teherhordó és fagyvédő réteg tömörítése. 

Az átszivárogtató habarcs bekeverése az esztrich szivattyúval kialakítandó 
aljzathoz.

Az átszivárogtató habarcsréteg kialakítása és tömörítése a meghatározott 
vastagságban.

A Sopro megaFlex S2 Flexkleber felhordása a burkolólap hátsó oldalára az 
úsztatott eljárásos fektetéshez.

Leburkolt felület Sopro FlexFuge plus-szal (FEP plus) történő fugázás előtt.

13.3
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Útjaink és utcáink folyamatos terhelésnek vannak kitéve 
a növekvő forgalom, és az időjárás változása által okozott 
terhelés következtében. Emiatt természetesen úthibák ala-
kulnak ki, melyek feltarthatják a forgalmat, sőt legrosszabb 
esetben akár veszélyeztethetik is azt.   

Gyakran csak kisebb hibák, kátyúk keletkeznek az útbur-
kolaton, melyeket időről-időre az útfenntartóknak vagy a 
tulajdonosoknak ki kell javítani. Annak érdekében, hogy a 
kijavított felületet minél hamarabb újra használni tudják, 
gyorsan kivitelezhető megoldásokat vesznek igénybe, 

Hideg aszfalttal kijavított térburkolat. 

Sopro KaltAsphalt KA 655

A hosszú tél vagy a túl nagy forgalom miatt kialakult szokásos kátyú az 
útjainkon.  

Hidegaszfalt kisebb felületekhez és javításhoz

Az úthibák kijavítása mellett sokszor előfordul, hogy kevés 
mennyiségű bitumen alapú anyagra van szükség kisebb 
karbantartásokhoz. Ilyen esetekben már csak a csekély 
mennyiségű anyagszükséglet miatt sem jöhet szóba meleg 
aszfalt alkalmazása.  

Csekély anyagigényű, kisebb felületek javításához a Sopro 
KaltAsphalt (KA 655) az ideális anyag, mellyel hideg időjá-
rási körülmények között is el lehet végezni a javítást vagy a 
helyreállítást.  

13.4
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Hidegaszfalt kisebb felületekhez és javításhoz

Felhajtó rámpa kialakítása. A KaltAsphalt (KA 655) felhordása ...

... majd szétterítése a szintnél kicsit magasabban. A tömörítés előtt a felület belocsolása vízzel. 

A KaltAsphalt-ot (KA 655) végezetül lapvibrátorral tömörítik.  A kész felület közvetlen a tömörítés után járható. 
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Jegyzet


