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BEÉPÍTÉSI  UTASÍTÁS 
 

JS típusú, hőszigetelő, acéllemezzel merevített, takaréküregeket tartalmazó polisztirol 
födémzsaluzó elem beépítéséhez. 

 
Elemek elhelyezése, alátámasztása 

 
1.)A JS polisztirol födémzsaluzó elemet alulbordás monolit vasbeton lemezfödém, erkély, 

függőfolyosó, oszlopokkal alátámasztott terasz megépítésére lehet használni. 
  2.)A JS zsaluzóelemek egymás mellé kerülnek elhelyezésre a kiképzett felfekvési felületre, a 

kiosztási terv szerint. 
  3.)A JS zsaluzóelemek vághatóak. A kiosztási terv szerint kell méretre vágni a JS zsaluzóelemeket 

(ferde vágás, hosszirányú vágás). Vágószerszámként javasolt az orrfűrész használata, és 
kötelező tartozékként vas fűrészlap. 

 
 

Ferde vágás és hosszirányú vágás példája 
 
 

     
 

Íves vágás példája 
 

  4.)A JS zsaluzóelemeket végoldalukkal egymás mögé illesztve hossztoldási lehetőség adódik, ebben 
az esetben azonban a toldott JS zsaluzóelemeket külön-külön is alá kell támasztani. Ha rövid JS 
zsaluzóelemek hossztoldására kerül sor a javasolt megoldás az, hogy a JS zsaluzóelemeket teljes 
felületen alá kell támasztani zsaluzattal. 

 

 
 

Hossztoldási példa. 



  5.)A JS zsaluzóelemek szilárd felfekvését biztosítani kell, pl.: fal, tartógerenda. 
  6.)A felfekvés legalább 5 cm legyen. 
  7.)A felfekvésnél a JS zsaluzóelemek alsó peremeit a tartószerkezet széléig vissza kell vágni, a 

teherhordó bordák jobb teherátadása érdekében. 

 
Szilárd falra felfekvés minimum 5 cm, és a JS zsaluzóelem peremének visszavágása a fal széléig 

 

   
 



8.)Előfordulhat, hogy szállítási, tárolási hibák, vagy nem kellő odafigyeléssel történő elhelyezés során 
a JS zsaluzóelem alsó pereme megsérül, kitörik. A perem pótlása vagy a kitört elemrész 
visszahelyezésével, vagy 4 cm vastagságú, külön a sérülés alakjának megfelelően kivágott 
polisztirollal történik. Erre különösen alkalmasak a felfekvésnél visszavágandó peremrészek, 
nagyobb méretű pótlások esetén, pedig a helyszíni szabás során leeső hulladékból kinyert 
peremek. Amennyiben a nagyobb méretű pótlásra nem áll rendelkezésre helyszíni szabási 
hulladékból kinyerhető pótló elem, a pótlás táblás polisztirol lemezzel is megoldható. Javasolt a 
pótló elemek ragasztása oldószermentes ragasztóval, pl. ragasztó PUR habbal. A pótlások során 
a pótolt részeket alá kell támasztani a betonozás előtt. 

9.)Elhelyezéskor a JS zsaluzóelemeket alá kell támasztani statikailag méretezett ideiglenes 
alátámasztó szerkezettel (stolicával). Különösen fontos ez abban az esetben, ha a JS 
zsaluzóelemekre kerülő vasbeton fejlemez vastagsága meghaladja a szokásos (6-8) cm közötti 
vastagsági méretet. 

 
 

      
 
Szerelési támaszok (stolicák) elhelyezése  JS zsaluzópanelek felfekvése a támaszokra 
 
 

 
 

JS zsaluzópanelek elhelyezése a szerelési támaszokra (stolicákra) 
 
 
10.)A szerelési támaszok a bordákra merőleges irányba helyezkedjenek el, a teljes elemszélesség 

alátámasztásával, javasoltan 10 cm-es fejszélességgel. A legalkalmasabb a 10x15 cm-es 
gerenda, (például az épület későbbi szarufája). A 10 cm fejszélességű gerendával történő 
alátámasztás alkalmazása esetén az alátámasztó gerendák tengelytávolsága maximum 2,00 m 
lehet. A betonvastagság növelése esetén a 9. pontban leírtakat figyelembe kell venni! 

 



11.) A szerelési támaszok megoldhatók „DOKA” rendszerű lábakkal és gerendákkal, ilyenkor az 
alátámasztást a gerenda felületnek megfelelően kell sűríteni. A 7,5 cm-es fejszélességű DOKA 
gerendák alkalmazása esetén a gerendák tengelytávolsága nem haladhatja meg az 1,5 m-t! 
A betonvastagság növelése esetén a 9. pontban leírtakat figyelembe kell venni! 
 
 

              
 

10/15 cm gerenda esetén az alátámasztás maximum 2,00 m  
 

DOKA gerenda esetén az alátámasztás maximum 1,50 m 
 

         
 
 

12.)A szerelési támasz (stolica) faltól való távolsága maximum 1,0 m lehet, a JS zsaluzóelemnek a 
falon történő előírt minimális felfekvési méretének betartása esetén! A betonvastagság növelése 
esetén a 9. pontban leírtakat figyelembe kell venni! 

 

 
 

Felfekvés és a fal melletti alátámasztás megoldása 
 



 
 
 
 
 

13.)Felfekvés hiányában (pl. ahol a bordák közvetlenül a főtartóba kötnek be, vagy építési 
pontatlanság miatt a felfekvés kevesebb az előírtnál, a fal illetve a főtartó mellett is szükséges 
szerelési támasz elhelyezése. 

 

 
 
 

14.)A szerelési támaszok gerendázatát 3 bordánként alátámasztó oszlopokkal kell ellátni, amelyeket a 
térbeli merevség biztosítására andráskereszttel kell összekapcsolni. 

 

 
 

15.)A szerelési támaszokat nem kell túlemelni, azok felső síkja egyezzen meg a felfekvési szint 
magasságával. 

16.)A teljes elemrendszer elhelyezése után a födémhez terv szerint szükséges kiegészítő zsaluzatok 
készülnek el (pl.: főtartók, peremgerendák, kiváltók) 

17.)A szerelési támaszokat a betonszilárdság 70 %-ának elérése, minimum 3 hét után lehet 
eltávolítani. 

18.)Több egymás fölötti szint esetén a szerelési támaszok szintenként ismétlődnek, az alsóbb szinteken 
a támaszokat meg kell tartani, ritkítása csak a felelős műszaki vezető vagy statikus tervező 
döntése alapján lehetséges 



 
19.)Ha a JS zsaluzóelemek elhelyezése után nem közvetlenül történik a vasszerelés és a betonozás, 

akkor az elhelyezett JS zsaluzóelemeket ideiglenesen le kell terhelni! 
 

 
 

Ideiglenes leterhelés példája 

20.)A JS zsaluzóelemek elhelyezése és alátámasztása után, a vasszerelés és betonozás megkezdése 
előtt az egymás mellé, illetve mögé helyezett JS zsaluzóelemek csatlakozási felületeit a 
közismert műanyag „festő” ragasztó szalaggal, vagy azzal egyenértékű felületzáróval le kell 
ragasztani, a betonozás során a cementlé, illetve a híg beton becsorgásának megakadályozására! 

   
 

 

               

JS zsaluzópanel peremének visszavágása a panelcsatlakozás leragasztása a cementlé 
átfolyásának megakadályozására 



 
Vasszerelés 

 
21.)A betonacél szerelés statikai terv szerint készül az MSZ szabványsorozat, és az Eurocode 

előírásai szerint. 

22.)A statikai terv szerinti bordavasalások a helyszíni, a JS zsaluzóelemek felületén történő munka 
egyszerűsítése, könnyebbé és gyorsabbá tétele érdekében előre gyárthatóak. Az előre gyártás 
történhet az építés helyszínen, bakokon szerelve, vagy vastelepen a kész armatúrák az építési 
területre történő kiszállításával. 

23.)A bordavasalások a tartószerkezetbe (koszorú, főtartók, konzolok, stb.) kötnek be. 

     

 

 

 

Bordavasalási minták.  

A vasalás statikai kiviteli terv szerint készül! 



 

24.)A bordavasalások elhelyezése után, a felső vasak alá U 20-30/20-30/2 mm hidegen hajlított 
minimum 40 cm hosszúságú távtartó és teherelosztó redőnyvasat kell talppal a JS zsaluzóelem 
felső síkjára fektetni a bordavasalásra merőlegesen, ami a JS zsaluzóelem alsó peremétől a 
bordavasalás távolságtartását és egyben a megfelelő, minimum 2, vagy 3 cm-es betontakarást is 
biztosítja. A redőnyvasak helyettesíthetők a méretekben megegyező műanyag profil 
alátámasztással is. 

25.)Az így alátámasztott bordavasalás fölé hegesztett háló lemezvasalás készül, amit a bordavasalással 
kötöződróttal kell összekötni. A hegesztett háló paramétereit a statikai terv határozza meg. 

 
 

 
 

Áttekintő ábra a bordavasalás, a távtartó és a hegesztett háló elhelyezkedéséről. 
 
 
 

   
 
 
Bordavasalások és távtartók elhelyezése                         Hegesztett háló elhelyezése 
a bordavasalások a koszorúkba, vagy a  Betonozás előtti kész vasszerelés minta 
vasbeton gerendákba kötnek 
 
 

A bordavasalásokat, és a hegesztett háló típusát statikai kiviteli terv határozza meg! 
 
 
26.)Javasolható a munka szervezése során az, hogy a JS zsaluzóelemek elhelyezése után közvetlenül 

történjen a födém vasszerelése, a könnyűsúlyú JS zsaluzóelemek leterhelése érdekében. 

 



 

 

 

27.)A koszorúk vasszerelésekor figyelembe kell venni azt, hogy a JS zsaluzóelemek felfekvése 5 cm. 
A JS végzárók alkalmazása esetén a külső fali koszorúk beton szélessége 2 cm-t, a középfalakon 
a koszorúbeton szélessége 4 cm-t csökken. Ezt a koszorú vasalások előregyártása során különös 
figyelemmel kell kezelni! A statikus tervező iránymutatása betartandó! 

 

 
JS zsaluzóelem falra felfekvése (5 cm) + a végzáró elem (2 cm) csökkenti a koszorú vastagságát. 

A vasalási tervnél figyelembe kell venni a betonkeresztmetszet csökkenését (kengyelezés)! 

 

Betonozás 

 

28.)A betonozás során a szerkezetbe kerülő betonacélok betontakarása az alsó, ill. a felső vasalást 
tekintve a statikai terv szerint, a hatályos MSZ, illetve az Eurocode előírásai szerint 
készüljenek! 

29.)Az alkalmazandó beton minőségét és konzisztenciáját a statikai terv határozza meg! 

30.)A beton felvitele a födémre történhet konténerrel, és betonpumpával. Minden esetben ügyelni kell 
arra, hogy a friss beton a födém felületén ne egy helyre koncentráltan kerüljön elhelyezésre, 
hanem széthúzva, és lehetőleg az alátámasztás közelébe. A beton bedolgozása a födémbe a 
megszokott módon történik. 

 

 

   
 
           

Beton felvitele födémre betonpumpával                        Konténerrel 
 
 
 



 

31.)A födémbordák, és a lemezek betonozását egy ütemben kell végezni. A betonozást valamelyik 
sarkon elkezdve, folyamatosan kell végezni. 

                 

32.)A kapcsolódó vasbeton szerkezetek (koszorúk, tartógerendák, kiváltók, peremgerendák) 
betonozását a födém betonozásával egyszerre, egy munkafázisban kell elvégezni, úgy, hogy a 
betonacélok körüli min. 2-3 cm-es betontakarás a kapcsolódó szerkezetekben is biztosítva 
legyen. 

33.)A betonozás során a beton szakszerű tömörítését biztosítani kell, javasolt a vibrálás. 

                 

34.)A JS monolit födém betonozása során a szükséges beton mennyiségéből megtakarítás is 
lehetséges,  a JS végzáró elemek használatával. A JS végzáró elemek a JS zsaluzóelem 
üregeinek külső lezárására szolgálnak, és megakadályozzák a beton befolyását az üregekbe. 
Ezzel mintegy 50 m2-ként 1 m3 beton takarítható meg. 

35.) Nagy fesztávolság esetén a vasbeton borda teherbírását növelni lehet a vasalás és betonozás előtti 
JS rátételemek beépítésével statikai kiviteli terv szerinti meghatározással. 

   

   JS végzáró beépítése lépcső pihenőnél JS végzáró és rátételem nagy      
fesztávolságnál  
   



36.)A beton utókezelését a betontechnológia szabályai szerint, az aktuális időjárási viszonyoknak 
megfelelően kell végezni. 

 

                
 
       Betonfelület eldolgozása       Kész födémsík utókezelése 

Utómunkálatok 

37.)A JS polisztirol födémzsaluzó elem teljes hosszában acél „C” profilok biztosítják az építés 
közbeni ideiglenes merevséget, és a megfelelő alátámasztással együtt biztosítják a munkaszint 
képzést. 

38.)A JS zsaluzóelemek alsó síkján végigfutó horony jelzi az elemben meglévő „C” profilok helyét. 

                 

JS zsaluzópanelek csatlakozási vonala között látható a panel alsó síkján végigfutó jelzőhorony 

39.)A horonnyal jelzett helyen lehet a JS zsaluzóelemben végigfutó „C” profilokhoz önmetsző 
csavarozással rögzíteni a gipszkarton burkolatot, vagy álmennyezeti tartóvázat, amelyre 
rögzíthetők a különböző álmennyezeti elemek. A végigfutó acéllemez merevítések a rögzítést 
tekintve kiegészítő lehetőségek, a gipszkarton burkolat tartóvázát a vasbeton bordákhoz kell 
rögzíteni a következő pont szerint. 

 



40.)A vasbeton bordákhoz rögzített - fa vagy fémszerkezetű - gipszkarton tartóvázat 40 cm-es 
távolságban, kell rögzíteni. A tartóvázra kerül felszerelésre az egy vagy kétrétegű tűzálló 
gipszkarton burkolat 

     

 

41.)Az egyéb függesztékek pl. lámpatestek felfüggesztéséhez is a födémbordák a megfelelő 
dűbelezéssel biztosítanak lehetőséget, valamint a „C” profilok is alkalmasak függesztékek 
tartására. 

42.)Amennyiben a kiosztás nem teszi lehetővé az adott függesztési lehetőségek használatát, abban az 
esetben a födémbeton felső síkjáról átfúrással és megfelelő rögzítéssel kell megoldani a 
biztonságos függesztést. 

                     

 

     Felső rögzítési pont födémbeton felől    És amit felülről rögzítettek 



43.)A „C” profilok közé eső függesztési pont esetén a felső átfúrás alternatív megoldása a 
felfüggesztésre a párhuzamos „C” profilokra merőleges helyzetű, a „C” profilokig besüllyesztett 
és a „C” profilokra önmetsző csavarokkal felcsavarozott deszkafogadóra történhet. Itt is 
elsősorban a vasbeton bordákhoz való rögzítéssel kell megoldani a problémát. 

   

 

Csillárfogadó deszka rögzítése a JS zsaluzóelemhez 

 

44.)Vakolás esetén a JS zsaluzóelemek alsó felületére sűrű szövésű rabichálót kell elhelyezni, az 
alapvakolatnak a felületen történő fennmaradása érdekében. A rabicháló rögzítése a „C” 
profilokhoz, illetve a vasbeton bordákhoz lehetséges. 

45.)A vezetékek a JS zsaluzóelemek hosszirányú üregeiben végigvezethetők. Merőleges irányban az 
elem felső síkjába vágott horonyba fektethetők, ebben az esetben a vezeték a bordába lesz 
bebetonozva. A bordán átmenő vezetékek védelmére védőcsövet kell használni. A vezetékek a 
gipszkarton tartóléc vastagsági méretének megfelelően, a JS zsaluzóelem alsó síkján, a rögzítési 
lehetőségek alkalmazásával, horonyképzés nélkül is elvezethetők a gipszkarton burkolat által 
takart formában. 

 

 

 

 

Villanyvezeték elvezetése JS zsaluzóelem üregében, vízvezeték szerelése az elembe vágott 
horonyban, utóbbi rögzítése a JS zsaluzóelemben végigfutó acéllemez merevítéshez. 



 

46.)A villanyvezetéket védő gégecsövet a JS zsaluzóelem alsó síkjába egyszerűen be lehet 
süllyeszteni, és rögzítése a „C” profilokhoz Hilti szalaggal, önmetsző csavarozással történik.  

 

   

 

Besüllyesztett gégecső rögzítés   Kábelezés mennyezet alatt védőcső nélkül 

        JS zsaluzópanelhez 

 

47.)A födémhez történő válaszfal csatlakoztatásának megoldási módjai is többfélék lehetnek a 
válaszfal vízszintes irányú elmozdulásának megakadályozására: 

a.) beágyazással, a JS zsaluzóelem alját a „C” profilig kivágva mintegy 2 cm-es horony 
képzésével, amibe a felső válaszfallapot bebillentve, majd a hézagot tömítve biztosítják a 
rögzítést. 

b.) A válaszfal felső síkján ragasztással történő rögzítéssel 
c.) a befejező válaszfalelem és a JS zsaluzóelem találkozásánál PUR-hab kifújással. 
d.) a vasbeton bordához történő kiékeléssel 
e.) a vasbeton bordához rögzített „U” -profilos megoldással. Az „U” profilok az elemben lévő 

„C” profilokhoz is rögzíthetőek, de a vasbeton bordákhoz való rögzítés elengedhetetlen. 

48.)A kizsaluzás után a JS zsaluzat látható alsó síkján a csatlakozásoknál illetve az esetleges sérülések 
helyén a folytonossági hiányokat PUR hab kitöltéssel kell megszüntetni, a végleges 
felületképzés (vakolás, vagy a tűzgátló gipszkarton burkolat) elhelyezése előtt. 

49.)A burkolás vagy vakolás előtt a fogadó felületet a kiálló, illetve kitüremkedő részektől meg kell 
szabadítani, a felületet simára kell csiszolni. 

 
 

Szállítás, rakodás 
 

50.)A JS zsaluzóelemek a gyártóműben méret szerinti egyedi megrendelés alapján készülnek, a 
megrendelésben leadott konszignáció szerint. 

51.)A szállítójárműre a JS zsaluzóelemeket a gyárban a gyártó cég dolgozói helyezik fel. 

 

 

 

 



52.)A szállítás az építkezés helyszínére, döntően nyerges vontatókkal (kamionokkal) történik, és a 
célállomáson a lerakodást a címzett végzi az 54. pontban leírtaknak megfelelően. 

53.)A JS zsaluzóelemek szállítása során a megfelelő biztonsági lekötözésről gondoskodni kell, 
különösen vigyázva a JS zsaluzóelemek peremrészére, azok sérülékenysége miatt. 

                         

Szállítás kamionban   Szállításkor a JS zsaluzóelemek lekötözése  

54.)A JS zsaluzóelemek rakodása során, - tekintettel a JS zsaluzóelem peremrészének sérülés 
veszélyére – a JS zsaluzóelemet tilos a peremnél fogva felemelni, rakodni és továbbvinni. A JS 
zsaluzóelem alja, illetve a JS zsaluzóelem végeinél a hosszirányú üregekbe való befogás 
alkalmas erre a célra. 

    

       JS zsaluzóelemek kirakodása kamionból         JS zsaluzóelemek kézi elvitele az építési helyre  

Tárolás 

55.)A JS zsaluzóelemek tárolásakor maximum 10 db-ot lehet egymásra helyezni. 

 

JS zsaluzóelemek rövid idejű tárolása, deponálása maximum 10 elem 



56.)A JS zsaluzóelemek tárolási helyének kiválasztásakor síkfelületet kell biztosítani. Legjobb 
megoldás a kész aljzatbeton felülete. 

57.)A tárolás során, ha a JS zsaluelemek a talajra kerülnek elhelyezésre, az alsó elemeket alá kell 
támasztani egymástól 1,5 m-ként. A kis hosszúságú JS zsaluzóelemek esetében az elemek két 
végénél, vagy teljes alátámasztással kell azt biztosítani,  hogy a JS zsaluzóelemek közvetlenül 
ne érintkezzenek a földdel a szennyeződés megakadályozására. 

58.)A JS zsaluzóelemek tárolása során, - rövid idejű tárolást figyelembe véve – a JS zsaluzóelemek 
könnyű súlya miatt, elég a megfelelő felületi leterhelés azért, hogy a szél ne tudja megbontani a 
tároló depókat. 

59.)Huzamosabb időn át a szabadban történő tárolás esetén a JS zsaluzóelemeket az UV elleni 
védelem érdekében lehetőleg fekete fóliával le kell takarni és úgy leterhelni az előző pontban 
leírtak miatt. 

 
 

Biztonságtechnika, tűzvédelem 
 

 
60.)A kivitelezés közben a munkavédelemről szóló törvény általános és szakági előírásait, továbbá az 

építőipari, illetve helyszíni beton és vasbeton, valamint a kőműves és ács-állványozó munkák 
vonatkozó biztonságtechnikai követelményeit be kell tartani! 

61.)A JS zsaluzóelemek helyszínen történő szabási lehetőségeit figyelembe véve, a vágóeszközök 
használatánál az adott gépekre vonatkozó gépkezelési és érintésvédelmi előírásokat 
maradéktalanul be kell tartani! 

62.)A födém készítése magasban történő munkavégzés, ezért az egyes munkaterületekre vonatkozóan 
a leesés elleni védelmet (biztonsági védőállvány, korlát, lábdeszka stb.) az előírásoknak 
megfelelően biztosítani kell a dolgozók védelme céljából.  

63.)A kivitelezés során csak kifogástalan egészségi állapotú, biztonságtechnikai oktatáson megfelelően 
kioktatott dolgozók végezhetnek munkát, a kivitelezés idején az egyéni védőeszközöket 
(megfelelő lábbeli, sisak, kesztyű, védőszemüveg, biztonsági öv, heveder stb.) használva. 

64.)A JS zsaluzóelemek elhelyezése során majd az elhelyezések után, csak az egymás mellé helyezett 
JS zsaluzóelemek felső síkján szabad közlekedni, a JS zsaluzóelem peremei által kialakult 
bordába belelépni a borda kitörése és balesetveszély miatt szigorúan tilos! 

65.)A JS zsaluzóelemek elhelyezése után az alátámasztásról, felfekvésről a JS zsaluzóelemeket elhúzni 
az elemvégek előzetesen elkészített külön alátámasztása nélkül a libikóka elv érvényesülése 
(lebillenés, lezuhanás veszélye) miatt szigorúan tilos! 

66.)A betonozás megkezdése előtt a támaszok stabilitását ellenőrizni kell! 

67.)A betonozás megkezdésétől, annak befejezéséig a szakszerűen alátámasztott, bent maradó JS 
zsalufelület alatt tartózkodni szigorúan tilos! 

68.)A JS zsaluzóelemek tárolási és beépítési körzetében nyílt láng használata tilos! 

69.)A kivitelezés során az egyes építményekre, szerkezetekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell 
tartani! 

70.)Fontos tudnivaló, hogy a fogadó szerkezetre felhelyezett JS zsaluzóelemek leterheléséről 
gondoskodni kell a vasszerelés elhelyezéséig, amennyiben a vasszerelés nem az elemek 
elhelyezése után azonnal kerül a bordákba és a felbeton lemezbe. Például nem előkészített, 
előregyártott vasszerelés, hanem helyszíni munkavégzés által készül a vasszerelés. 

 Erre azért van szükség, mert a JS zsaluzóelemek nagyon könnyűek, és egy esetleges szélterhelés 
során nem biztos, hogy a helyükön maradnának leterhelés nélkül. 

 



Függelék 
 

JS zsaluzóelem típusok és kiegészítők 

 

 

  
            

   
            
  


