
Építőlemezek kültéri alkalmazása
Tudnivalók és technika
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A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket.
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wedi Balco  építőlemez

Általános termékleírás

A wedi Balco építőlemez extrudált polisztirol-keményhab maggal
rendelkezik, amely mindkét felén speciális fagyálló habarcsréteggel
és (alkáliálló kikészítésű) üvegszövettel van ellátva. A rendszerhez
tartozik a Balco építőlemez tömítőkészlet, amely az illesztési, és
toldási fúgák tömítésére használatos, valamint a Balco Combit
speciális alapozó (csak hegeszthető lemezeken).

Alkalmazási területek

A wedi Balco építőlemez speciális tulajdonságainak köszönhetően
sokoldalúan alkalmazható:
• Hordozóanyag csempe-, lap-, és természetes kőburkolatok

vékonyágyas eljárásban történő fektetéséhez
• Nedvességvédelem
• Hatékony hőszigetelés
• Szigetelés csempe-, lap-, és természetes kőburkolatokkal

kombinálva B0 igénybevételi osztályú padlófelületeken
(közvetlen és közvetett igénybevételnek kitett kültéri 
felületek nem nyomó vízterheléssel

A wedi Balco építőlemez kültéren erkélyek és terasztok szigetelésére
használható. Fűtött lakótér feletti teraszok szigetelésénél a DIN
18195 által előírt szigetelő/tömítő anyagokat kell használni. A
szigetelés szintjét is beleértve szabványos felépítményre a wedi
Balco építőlemez alkalmazásával (10 mm-től) kerámia burkolat
helyezhető fel. A nagy pontterheléssel járó gördülő terhelés nem
megengedett.

Az aljzattal szemben támasztott
követelmények

Az aljzatoknak szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, száraznak,
és kosztól, ill. egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. 
A sérült burkolólapokat el kell távolítani, és a hibás részeket
habarccsal kijavítani. (Ajánlás: wedi Balco gyors középágyazatú
habarcs). Az erősen nedvszívó, ásványi aljzatokat alapozással kell
ellátni. A sima, nem nedvszívó aljzatokat (pl. csempe) szintén
alapozni kell.

A bitumenes hegeszthető lemezek lehetnek simák, homokszórtak,
vagy palaszórtak. A bitumenes aljzatokat a Balco Combit speciális
alapozóval (aljzathőmérséklet max. 30°C) kell kivitelezni és
kvarchomokkal (ajánlás: wedi 0,4 – 0,8 mm-es kvarchomok ) leszórni.
A fából készült aljzatok nem minősülnek alkalmas aljzatnak a
lerakáshoz.

Az aljzatnak minimálisan 1,5% lejtéssel kell rendelkeznie. A wedi
Balco lejtő építőlemezek beépítésénél utólagosan 1,5%-os felületi
lejtés kerül kialakításra.

Terméktulajdonságok

A Balco építőlemez vízzáró, hőszigetelő, feszültségcsökkentő,
fagyálló, burkolható, és gyorsan feldolgozható. A Balco építőlemez
használatakor hőtechnikai javulás jelentkezik, melynél az egyes
építőelemre vonatkozó számításhoz a polisztirol keményhab
hővezető képességének alapjául a DIN 4108 szerint 0,035 W/mK
érték szolgál. A vizsgálati bizonyítványok és termék-útmutatók
letölthetők az internetről a www.wedi.eu oldalról.

A bevonat műszaki tulajdonságai

• Kétoldali speciális habarcsbevonat 
húzószilárd üvegszövettel

• Vízzáró
• Homokszórt
• Nagyobb pont-teherbírás
• Fagyálló

Kiszerelés és tárolás

• Raklapáru, raklapon
• A wedi Balco építőlemezt a vastagságtól függetlenül mindig

fekve kell tárolni. Közvetlen napsugárzástól és nedvességtől
óvni kell.

wedi Balco építőlemez

Műszaki adatok

Lejtő építőlemez

Lépcsőidom



wedi Balco építőlemez

Műszaki adatok
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A nyershab műszaki tulajdonságai

HFCKW-mentes, extrudált polisztirol keményhab zárt sejtstruktúrával és égésgátló adalékkal

Hosszú távú nyomófeszültség (50 év) < 2% zsugorodás az EN 1606 szerint 0,08 N/mm2

Nyomószilárdság / -feszültség 10% zsugorodásnál az EN 826 szerint 0,25 N/mm2

Hozzá tartozó rugalmassági modulus az EN 826 szerint 10 –18 N/mm2

Hővezető képesség az EN 13164 szerint 0,036 W/mK

Húzószilárdság az EN 1607 szerint 0,45 N/mm2

Nyírószilárdság az EN 12090 szerint 0,2 N/mm2

Csúsztató rugalmassági modulus az EN 12090 szerint 7 N/mm2

Nyers sűrűség az EN 1602 szerint 32 kg/m3

Vízgőz diffúziós ellenállási tényező (μ) az EN 12086 szerint 100

Vízfelvétel tartós vízbemerítésnél az EN 12087 szerint ≤ 1,5 Vol.-%

Hajszálcsövesség 0

Lineáris hőtágulási együttható 0,07 mm/mK

Hőmérséklethatárok -50°C / +75°C

Éghetőség a DIN 4102 szerint B1

Tűzveszélyességi osztály az EN 13501 szerint E

Névleges vastagság Hőáteresztési ellenállás 1/Δ U-érték
mm-ben m2 x K/W 1) W/m2 x K2)

10 0,229 2,509

20 0,514 1,46

50 1,371 0,649

1) Az 1/Δ hőáteresztési ellenállás meghatározásánál a hőszigeteléshez a DIN 4108 szerinti 035 hővezetési csoport szolgál alapul.
2) Az U-érték meghatározásánál csak a wedi építőlemez, és az 1/�i hőátmeneti ellenállás, ill. a külső falak 1/�a-ja kerültek figyelembe

vételre. A konkrét alkalmazásnál a meglévő falazatot és más rétegeket is figyelembe kell venni.
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Felújításra szoruló aljzatok

wedi rendszerelemek:
• wedi Balco  építőlemez

• wedi Balco  lejtő építőlemez

• wedi Balco burkolólap-profil

• wedi Balco  építőlemez 

tömítőkészlet

• wedi Balco   építőlemez gyors 

középágyazatú habarcs

1 Új kerámia burkolat

2 wedi Balco burkolólap-profil

3 Elvezetőcsatorna és csatornalemez

4 wedi Balco építőlemez 10 / 20 / 50 mm

5 wedi Balco építőlemez középágyazatú

habarcs

6 wedi Balco tömítőkészlet

7 Alapozás

8 Régi kerámia burkolat

9 Lejtő kötőesztrich

10 Beton

Távolítsa el a régi burkolat sérült
lapjait és a hibás részeket javítsa
ki wedi Balco középágyazatú
habarccsal. Az aljzatnak
hordképesnek, száraznak, 
és szabad részecskéktől
mentesnek kell lennie.

Teljes felületű lerakás wedi Balco építőlemez középágyazatú
habarcs használatával, közvetlenül az aljzatra. Amennyiben az
aljzat nem rendelkezik minimum 1,5%-os lejtéssel, úgy a wedi
Balco lejtő építőlemez használata ajánlott. Ajánlott a Balco
építőlemezre kontakt réteget felvinni.

A ragasztóágy kikeményedését
követően a „Balco / Balco" és
„fal / Balco" illesztéseket az e
célra szolgáló Balco építőlemez
tömítő készlettel szigetelje.

Szép lezárást képez a wedi
Balco V4A nemesacélból
készült balkon-záróprofil. A
sarokkiképzés méretpontosan
a helyszínen kerül bedolgozásra.

Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot.
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wedi Balco építőlemez

Alkalmazás padlóknál

A burkolandó erkélyek és terasztok felújításától gyakran visszariadnak,
főként mert csak kevés megbízható, és kezelésében egyszerű
rendszer létezik. A wedi Balco építőlemez szinte minden szilárd 
és kritikus erkély-aljzaton alkalmazható, így ideális hordozóelem 
a tökéletes burkoláshoz. Speciális bevonatának köszönhetően
egyáltalán nem vesz fel vizet, ráadásul csökkenti a feszültségeket
és nincs szüksége további száradási időkre.

2

Érdemes tudni:
A Balco építőlemez alsó
oldalára ajánlatos ragasztás
előtt kontakt réteget felvinni.
Megfelelő záróprofilokat és
tartozékokat találhat
termékkínálatunkban, 
valamint az Interneten, 
a www.wedi.eu címen.



wedi Balco építőlemez

Alkalmazás padlóknál
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Bitumenes aljzatok

wedi rendszerelemek:

• wedi Balco   építőlemez

• wedi Balco  építőlemez tömítőkészlet

• wedi Balco  építőlemez gyors 

középágyazatú habarcs

• wedi Balco speciális 

alapozás

• wedi kvarchomok

1

A felhordást követően
közvetlenül nedvest a nedvesre
technikával szórja meg az
alapozót kvarchomokkal. Az
alapozás kikeményedését
követően a szabad részecskéket
el kell távolítani a további
feldolgozás előtt.

A fogaztott simító sima
oldalával vigyen fel egy vékony
kontakt rétegben wedi Balco
középágyazatú habarcsot az
aljzatra.

Ezt követően az aljzat felületétől
függően kerül felvitelre a
fogazott simítóval a wedi Balco
középágyazatú habarcs.

2 3 4

4b

A wedi Balco építőlemezeket
toló mozdulattal teljes felülettel
helyezze a wedi Balco
középágyazatú habarcsba, és
igazítsa el őket. Ha a minimális
lejtés nem adott, ajánlatos wedi
Balco lejtő lemezeket használni.

A ragasztóágy kikeményedését
követően a „Balco / Balco" és
„fal / Balco" illesztéseket az e
célra szolgáló wedi Balco
építőlemez tömítő készlettel
szigetelje.

Szép lezárást képez a wedi
Balco V4A nemesacélból
készült balkon-záróprofil. A
sarokkiképzés méretpontosan
a helyszínen kerül bedolgozásra.
Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot.

A wedi Balco bitumenes
lemezekhez való speciális
alapozót keverje be a
mindenkori aljzathőmérséklettől
(max. 30 °C) függően, és
hordja fel a hordképes, tiszta,
és száraz aljzatra egy törlőgumi
segítségével.

5 6 7

Bitumenes aljzatoknál, pl. új erkélyeknél és teraszoknál, a
burkolólapok lerakása szintén nehézkes lehet, ha nem egy
kiforrott és megbízható rendszerrel dolgozunk. A wedi Balco
építőlemez, és a megfelelő rendszerelemek e téren is biztos és
megbízható rendszermegoldást kínálnak, amely csak rövid
munkaidőt igényel.

Érdemes tudni:
A Balco építőlemez alsó oldalára
ajánlatos ragasztás előtt kontakt
réteget felvinni.

1 Új kerámia burkolat

2 wedi Balco burkolólap-profil

3 Elvezetőcsatorna és csatornalemez

4 wedi Balco tömítőkészlet

5 wedi Balco építőlemez 10 / 20 / 50 mm

6 wedi Balco építőlemez középágyazatú

habarcs

7 wedi Balco speciális alapozás

8 Kvarchomok

9 Bitumenes hegeszthető lemez

10 Lejtő kötőesztrich

11 Beton
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Lejtés nélküli aljzatok

wedi rendszerelemek:
• wedi Balco   építőlemez

• wedi Balco lejtő építőlemez

• wedi Balco burkolólap-profil

• wedi Balco  építőlemez 

tömítőkészlet

• wedi Balco  építőlemez gyors

középágyazatú habarcs

1 2 3 4

4b

A wedi Balco építőlemezeket
toló mozdulattal teljes felülettel
helyezze a wedi Balco
középágyazatú habarcsba, és
igazítsa el őket. Ajánlott a
Balco építőlemezre kontakt
réteget felvinni.

A ragasztóágy kikeményedését
követően a „Balco / Balco" és
„fal / Balco" illesztéseket az e
célra szolgáló wedi Balco
építőlemez tömítő készlettel
szigetelje.

Szép lezárást képez a wedi
Balco V4A nemesacélból
készült balkon-záróprofil. A
sarokkiképzés méretpontosan
a helyszínen kerül bedolgozásra.

Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot. Ajánlás a
burkoláshoz: csemperagasztó,
plusz műgyanta adalék és
fugázó habarcs.

5 6 7 8

wedi Balco építőlemez

Alkalmazás padlóknál

A felhordást követően
közvetlenül nedvest a nedvesre
technikával szórja meg az
alapozót kvarchomokkal. A
szabad részecskéket el kell
távolítani a további feldolgozás
előtt.

A fogazott simító sima
oldalával vigyen fel egy vékony
kontakt rétegben wedi Balco
középágyazatú habarcsot az
aljzatra.

Ezt követően az aljzat
felületétől függően kerül
felvitelre a fogazott simítóval a
wedi Balco középágyazatú
habarcs.

A wedi Balco bitumenes
lemezekhez való speciális
alapozót keverje be a
mindenkori aljzathőmérséklettől
(max. 25 °C) függően, és
hordja fel a hordképes, tiszta,
és száraz aljzatra egy törlőgumi
segítségével.

Lejtés nélküli erkélyfelületeken erős esőzésnél megállhat a víz,
amely – az aljzat szerkezetétől függően – hosszú távon károkat
okozhat. A wedi Balco építőlemez, és a wedi lejtő építőlemez
segítségével mesterséges lejtés alakítható ki, amely elősegíti a víz
lefolyását, és 100%-os vízzáró tulajdonsága révén tartós védelmet
nyújt a nedvesség ellen.

1 Új kerámia burkolat

2 wedi Balco burkolólap-profil

3 Elvezetőcsatorna és csatornalemez

4 wedi Balco tömítőkészlet

5 wedi Balco lejtő építőlemez

6 wedi Balco építőlemez középágyazatú

habarcs

7 wedi Balco speciális alapozás

8 Kvarchomok

9 Bitumenes hegeszthető lemez

10 Lejtő kötőesztrich

11 Beton
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Alkalmazás padlóknál
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Érdemes tudni:
A Balco építőlemez alsó oldalára ajánlatos 
ragasztás előtt kontakt réteget felvinni.

1,5 %-os lejtő

1,20 m 0,80 m 1,20 m
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2 méternél mélyebb erkélyekre vonatkozó lerakási útmutató
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Kültéri lépcsők és lépcsőfokok

wedi rendszerelemek:
• wedi Balco építőlemez lépcsőidom

• wedi Balco  építőlemez gyors 

középágyazatú habarcs

• wedi Balco  építőlemez 

tömítőkészlet

• wedi 610 ragasztó- és tömítőanyag

Az aljzatnak hordképesnek,
száraznak, és szabad
részecskéktől mentesnek kell
lennie. Kiindulási állapot: régi,
beton lépcsőfokok

A wedi Balco építőlemez
lépcsőidom teljes felületű
lerakása. Az építőlemezek
illesztéseire vigyen fel wedi
610 ragasztó- és
tömítőanyagot. Ajánlott a
Balco építőlemez lépcsőidomra
kontakt réteget felvinni.

4

A ragasztóágyazat
kikeményedését követően az
illesztéseket az e célra szolgáló
wedi Balco építőlemez tömítő
készlettel szigetelje.

Ezt követően rakja le a kívánt
lapburkolatot. Ajánlás a
burkoláshoz: csemperagasztó,
plusz műgyanta adalék és
fugázó habarcs.

Fűrész segítségével vágja
méretre a wedi Balco
lépcsőidomot.

Hordja fel a wedi Balco
középágyazatú habarcsot
közvetlenül az aljzatra.

2 3

65

1

A wedi Balco építőlemez nem csak egyenes felületeken, hanem
kültéri lépcsőkön és szintkülönbségáthidalóknál is használható.
Az e célra tervezett, L-formájú wedi Balco építőlemez lépcsőidom
segítségével nincs szükség illesztésekre a lépcsőfokok éleinél. Ez
által a lerakás alig néhány lépésben, még gyorsabban és
egyszerűbben elvégezhető.

Érdemes tudni:
A Balco építőlemez alsó
oldalára ajánlatos ragasztás
előtt kontakt réteget felvinni.
Ajánlott burkolólapok:
Min. méret: 10 × 10 cm. 
Max. méret: 40 × 40 cm. 
Szálhúzott hasított lapok.

wedi Balco építőlemez

Alkalmazás padlóknál



Pa
d

ló
-a

lk
al

m
az

ás
o

k

11



HU

D
 0

5/
12

  K
 0

5/
12

  A
 6

06
88

8/
29

4 
 A

 m
űs

za
ki

 a
da

to
k 

ér
te

sí
té

s 
né

lk
ül

 v
ál

to
zh

at
na

k.

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Németország
telefon +49 2572 156-0 · fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu

wedi építőlemez-rendszerek

wedi padlósíkba süllyesztett zuhanyzók

wedi szigetelés és elválasztás wedi Support

wedi praktikus segítők

wedi rendszervegyészet

wedi dizájnelemek

wedi wellness-projektek


