
www.leier.eu

Födémrendszerek
Alkalmazástechnika



www.leier.eu2

MAGASÉ PÍTÉS

Leier ÉPÍTőAnyAG-üzeMek

Devecser-Téglagyár
8460 Devecser, Sümegi út  telefon: 88/512-600  fax: 88/512-619  e-mail: devecser@leier.hu

Gönyű-Betonelemgyár
9071 Gönyű, Dózsa György út 2.  telefon: 96/544-210  fax: 96/544-217  e-mail: gonyu@leier.hu

Hajdúszoboszló-Betoncserépgyár
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.  telefon: 52/557-216  fax: 52/557-211  e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

Jánosháza-Betonelemgyár
9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése, Pf. 15.  telefon: 95/551-550  fax: 95/551-551  e-mail: janoshaza@leier.hu

Jánossomorja-Betonelemgyár
9241 Jánossomorja, Óvári út  telefon: 96/565-270  fax: 96/565-274  e-mail: janossomorja@leier.hu

kiskunlacháza-Betonelemgyár
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.  telefon: 24/521-500  fax: 24/521-519  e-mail: kiskunlachaza@leier.hu

Mátraderecske-Téglagyár
3246 Mátraderecske, Baross út 51.  telefon: 36/576-010  fax: 36/576-019  e-mail: matraderecske@leier.hu

Pécs-Betonelemgyár
7630 Pécs, Edison út 110.  telefon: 72/552-501  fax: 72/324-328  e-mail: pecs@leier.hu

Leier ÉrTÉkeSÍTÉS:

központi értékesítés, vevőszolgálat
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  telefon: 96/512-000  fax: 96/512-001  e-mail: ertekesites@leier.hu

Leier mintakertek 
Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése
Kópháza, 84-es út mellett

le
ie

r 
ép

ít
ő

A
n

yA
g

-ü
ze

m
ek

, é
rt

ék
es

ít
és

Kiadja a Leier Hungária Kft., 9024 Győr, Baross Gábor út 42., telefon: +36 (96) 512-550, fax: +36 (96) 512-560, e-mail: info@leier.hu., web: www.leier.eu,

© Leier Hungária Kft., 2012. március. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás-, és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is.

A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket 

építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltozás jogát 

fenntartja. A közreadott alkalmazástechnikai útmutatóban megjelentetett csomópontok és iránymutatások nem helyettesítik a kellő részletességű 

kiviteli terveket, és nem mentesíthetik a tervezőt és kivitelezőt a konkrét épületre és épületszerkezetre vonatkozó felelőssége alól.

A Leier Hungária Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a termékek felhasználásával elkészülő egyedi épületszerkezetekért.



www.leier.eu 3

MAGASÉ PÍTÉS

TArTALoM

tA
rt

A
lo

m

MESTERFÖDÉM ................................................................. 4
A Leier MeSTerföDÉMrőL................................................................ 4

Felhasználási terület ................................................................................ 4
Leier MeSTerföDÉM eLeMei, rÉSzei.......................................... 5

Előre gyártott vasbeton gerenda ....................................................... 5
Beton béléstestek ..................................................................................... 7

Leier MeSTerföDÉM TervezÉSe................................................... 8
Mesterfödém monolit része ................................................................. 8

Bekötővasalás – koszorú ................................................................... 8
Felbeton – hálós vasalás .................................................................... 8
Keresztgerenda ..................................................................................... 8
Helyszíni beton ..................................................................................... 8

Szerkezettervezés..................................................................................... 9
Szélső födémmező .............................................................................. 9
Födémáttörések ................................................................................. 10
Födémet terhelő válaszfalak ......................................................... 10

Méretezés, ellenőrzés ........................................................................... 11
Méretezési táblázat................................................................................ 11

SzáLLÍTáS, TároLáS ............................................................................ 13
Leier MeSTerföDÉM ÉPÍTÉSe ........................................................ 14

Alátámasztás ............................................................................................ 14
Beépítés...................................................................................................... 16

Födémgerendák elhelyezése ........................................................ 16
Béléstestek elhelyezése ................................................................... 16
Betonacélok szerelése ...................................................................... 17

Építéshelyi betonozás ........................................................................... 18
Alátámasztás elbontása ....................................................................... 18
Munka és balesetvédelem .................................................................. 18
Hatósági előírások beosztása ............................................................ 18
Az építési folyamat közbeni minőség-ellenőrzés ...................... 18

rÉSzLeTrAJzok ...................................................................................... 19

MESTERPANEL................................................................. 26
A Leier MeSTerPAneLeS föDÉMekrőL ..................................26
Leier MeSTerPAneL ............................................................................. 27
áLTALánoS TervezÉSi ÚTMUTATÓ .............................................28

Feltámaszkodás – Koszorú ..................................................................30
Rejtett áthidalás ......................................................................................30
Födémáttörés .......................................................................................... 31
Válaszfal ..................................................................................................... 31

BeÉPÍTÉSi ÚTMUTATÓ ..........................................................................33
A beépítéshez szükséges szerszámok, eszközök ....................... 33
Szállítás ....................................................................................................... 33
Födémelemek tárolása .........................................................................33
Alátámasztás ............................................................................................34
Elemek daruzása, elhelyezése ...........................................................36
Szerelési munkák .................................................................................... 37

Elemkapcsolatok ................................................................................ 37
Monolit rész kialakítása – helyszíni vasalás .............................. 37
Koszorúkialakítás – lemezperem ................................................. 37
Kísérő tervdokumentáció ............................................................... 37
Áthidalások ...........................................................................................39
Áttörések ...............................................................................................39
Kétirányban teherviselő lemez .....................................................39

Betonozás ..................................................................................................40
Betonozást megelőző munkák .....................................................40
Beton bedolgozás ..............................................................................40
Betonozás utómunkálatai ...............................................................40

Egyéb fontos tudnivalók ......................................................................40
rÉSzLeTrAJzok ...................................................................................... 41

ÜREGES FÖDÉMPALLÓ.................................................... 50 
A Leier üreGeS föDÉMPALLÓkrÓL ...........................................50

Felhasználási terület ..............................................................................50
Leier üreGeS föDÉMPALLÓ............................................................ 51
TervezÉSi irányeLvek ...................................................................... 53

Szerkezettervezés................................................................................... 53
Feltámaszkodás – koszorú .............................................................. 53

Falazott szerkezetre épített födém ......................................... 53
Kéregelemes vasbeton falra épített födém .........................54
Vasbeton tartóra támaszkodó födém ....................................54

Szélső födémmező ............................................................................ 55
Födémáttörések – kiváltások ........................................................ 55

Acélkeretes kiváltás ...................................................................... 55
Tűzállóságot garantáló (F90) kiváltás .................................... 55

Üreges födémpalló és elemes födém kapcsolat ....................56
SzáLLÍTáS, TároLáS ............................................................................ 59

Építéshelyi tárolás .................................................................................. 59
ÉPÍTÉSi, SzereLÉSi ÚTMUTATÓ ......................................................60

Az elemek lerakodása, daruzás .........................................................60
Födémpallók elhelyezését megelőző munkák ........................... 61
Födémpallók elhelyezése, beépítés, szerelés .............................. 61
Betonozás ..................................................................................................63
Felületképzés ...........................................................................................63

rÉSzLeTrAJzok ......................................................................................64



www.leier.eu4

MESTE R FÖDÉ M

A LEIER mesterfödém félmonolit födémrendszer. A födém elő-
re gyártott elemekből álló részét a vasbeton mestergerendák és 
a gerendákra függesztett beton béléstestek képezik. A béléstes-
tek között kialakuló bordákat – a gerendák fejrészét –  
a 4-11 cm felbetonnal (és koszorúval) egy ütemben betonozzák.  
Ez képezi a födém monolit részét.  

felhasználási terület
A LEIER mesterfödém egyaránt alkalmazható lakó-, kereskedelmi, 
egészségügyi, oktatási, iroda- és üzemi épületeknél pince feletti, 
emeletek közötti, vagy zárófödémek létesítésére. Különösen elő-
nyös az alkalmazása épületfelújítások során.
A mesterfödém elsősorban nyugvó terhek viselésére szolgál. 
Agresszív gázokkal, folyadékokkal érintkező szerkezetek esetén 
a gyártó írásos véleménye szükséges.
Az erkélylemezek és loggiák a kinyúló mesterfödém gerendákkal 
és a  megfelelő vasalással egyszerűen kialakíthatók. 
Lehetőség van a különböző kiváltók a födém alatti, vagy a födém 
vastagságában rejtett kialakítására is.

A Leier mesterfödém előre gyártott elemeit a vasbeton talpas 
födémgerendák (mestergerendák), valamint a beton béléstestek 
képezik.

A Leier MeSTerföDÉMrőL

Leier Mesterfödém – műszaki adatok

födémvastagság 
[cm]

Gerenda 
tengelytávolság [cm]

födém saját tömege**
[kg/m2]

23   (19+4) 59 (57,5)* 330

*   A pécsi üzemben gyártott födémgerendák alkalmazása esetén a zárójelben közölt adatot kell figyelembe venni
** A nyers födém padozati réteg nélküli tömege

A
 l

ei
er

 m
es

te
rf

ö
d

ém
rő

l



www.leier.eu 5

MESTE R FÖDÉ M

A Leier mesterfödém előnyei

Tartós, állandó minőség. A korszerű gyártástech-
nológia és a felhasznált anyagok egyenletes, kiváló 
minőséget biztosítanak.

Gyors és egyszerű kivitelezés. Az építés során 
nincs szükség külön felületi zsaluzatra, elegendő 
csak a födémgerendákat tartó vonalmenti alátá-
masztás kialakítása az építés idejére.
A LEIER mesterfödém előre gyártott elemei kis ön-
súlyuknak köszönhetően kézzel mozgathatók.  
Az elemek elhelyezéséhez nincs szükség daruzásra.

Széles mérettartomány. A LEIER mesterfödém 
a széles méretválaszték következtében 1,80–8,90 m 
falköz méretig alkalmazható.

vakolattartás. A LEIER mesterfödém előre gyár-
tott elemeinek felületi érdessége kiváló vakolattar-
tást biztosít. Nincs utólag kialakuló gerendamenti 
repedés

előre gyártott vasbeton gerenda
Az előre gyártott vasbeton talpas födémgerendát lényegében 
egy betonacél gerendarács alkotja, melynek – a gyártás során – 
csak az alsó övét veszi körül beton, ez a gerenda betontalpa.
A födémgerenda vasalását képező betonacél gerendarács alsó 
öve két hidegen húzott bordás betonacél, a felső öve egy sima 
felületű, kör keresztmetszetű betonacél. Az alsó és felső övi 
hosszvasakat összekötő kétoldali diagonálokat hidegen húzott 
sima felületű betonacélok alkotják.
A betonacél gerendarács magassága 15 vagy 19 cm a gerenda-
hossztól függően.

A talpas födémgerendák kétféle szélességi méretben készülnek: 
a jánossomorjai üzemben készülő gerendák szélessége 12,5 cm, 
míg a pécsi üzemben gyártott gerendák 11,0 cm szélesek. A be-
tontalp magassága egységesen 4,5 cm.
A betontalp szilárdsága min. C20/25. A betontalp névleges mére-
teitől való eltérés legfeljebb 4% lehet.

A gerendákat 2,00-9,20 m közötti hosszúságban gyártjuk,
20 cm-es méretlépcsőben. Ennek megfelelően a lefedhető terek 
falköz mérete 1,80-8,90 m között változhat. 
Az előre gyártott födémgerendákat minden esetben falegyenre 
fektetve (habarcságyazatba rakva) kell elhelyezni. 

Leier MeSTerföDÉM eLeMei, rÉSzei
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Leier MeSTerföDÉM eLeMei, rÉSzei

A födémgerendák szükséges legkisebb feltámaszkodása:
•	680 cm elemhosszig min. 10 cm;
•	700 cm elemhosztól min. 15 cm.

A kész mesterfödém saját tömege – 4 cm felbeton esetén – meg-
közelítőleg 320 kg/m2.

A födémgerendák kiosztásánál alkalmazandó tengelytávolsága 
59,0 cm. A pécsi üzemben gyártott 11,0 cm széles födémgeren-
dák esetén a tengelytávolság 57,5 cm. 
Fontos: 6,80 m feletti falközméret felett gerendakettőzést kell al-
kalmazni.

Mesterfödém gerenda – műszaki adatok

Típus Elemhossz
[cm]

Max. falköz
[cm]

Tömeg
[kg]

LMF 120 120 100 15

LMF 140 140 120 18

LMF 160 160 140 21

LMF 180 180 160 24

LMF 200 200 180 27

LMF 220 220 200 30

LMF 240 240 220 33

LMF 260 260 240 36

LMF 280 280 260 39

LMF 300 300 280 42

LMF 320 320 300 45

LMF 340 340 320 48

LMF 360 360 340 51

LMF 380 380 360 54

LMF 400 400 380 57

LMF 420 420 400 60

LMF 440 440 420 63

LMF 460 460 440 66

LMF 480 480 460 69

LMF 500 500 480 72

LMF 520 520 500 75

LMF 540 540 520 78

LMF 560 560 540 81

LMF 580 580 560 84

LMF 600 600 580 87

LMF 620 620 600 90

LMF 640 640 620 91,5

LMF 660 660 640 94,5

LMF 680 680 660 97,5

LMF 700 700 670 100,5

LMF 720 720 690 103,5

LMF 740 740 710 106,5

LMF 760 760 730 109,5

LMF 780 780 750 112,5

LMF 800 800 770 115,5

LMF 820 820 790 118,5

LMF 840 840 810 121,5

LMF 860 860 830 124,5

LMF 880 880 850 127,5

LMF 900 900 870 130,5

LMF 920 920 890 133,5

Mesterfödém gerendák jelölése

Jelölés (pl.): LMf 660

LMF:  LEIER mesterfödém;
660:  gerendahossz cm-ben;
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Leier MeSTerföDÉM eLeMei, rÉSzei

Beton béléstestek
A Leier mesterfödémhez csak a Leier Hungária Kft. betonüze-
meiben gyártott, üreges beton béléstestek alkalmazhatók.

A koszorú betonozása során a friss beton béléstest üregeibe 
történő bejutásának megakadályozására egyik oldalon zárt üre-
gekkel gyártott egyedi béléselemeket is forgalmazunk.

Leier beton béléselemek – műszaki adatok

Jellemzők Béléstest EB 60/19 B

Névleges méret (szél./hossz./mag.)
[mm] 450/250/190

Tömeg  
[kg/db] 19

Anyagszükséglet  
[db/fm] ~ 6,8 db/m2

Szállítási mennyiség 
[db/raklap] 60 (50)*

Szállítási tömeg 
[kg/raklap] ~1150 (960)

* A pécsi üzemben a zárójelben közölt adatot kell figyelembe venni
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Leier MeSTerföDÉM TervezÉSe

Mesterfödém monolit része
A LEIER mesterfödém monolit részét az előre gyártott talpas 
gerendák feletti monolit vasbeton fejgerenda, valamint a vasalt 
felbeton képezi. Ezt a monolit vasbeton födémrészt a koszorúval 
együtt, egyszerre betonozva alakítjuk ki.

Bekötővasalás – koszorú
Az előre gyártott födémgerendákat minden esetben be kell kötni 
a koszorúba az erre a célra kialakított bekötővasalással. Ez a mono-
lit fejgerenda részben az előre gyártott gerenda felső vasaláshoz  
(a betonacél gerendarács felső övéhez) kapcsolódó pótvasalás. 
Ezek a betonacélok biztosítják a gerendák felfekvésénél az  
MSZ 15022 számú szabványban előírt 0,2 M negatív nyomatéki 
teherbírást. 
A bekötővas a födémmezőbe legalább a falköz méretének  
1/6-ával nyúlik be. A vasaláshoz az MSZ 339:1987 számú szab-
vány szerinti B 60.50 jelű bordás betonacélt használják. A bekötő-
vas felülete a födémmező vasalásának 20%-a.
A koszorú magassága a födémvastagsággal megegyező. A koszo-
rú hosszvasait 4 db min. Ø8 mm-es B60.50 jelű bordás betonacé-
lok képezik. Ezeket kengyelek kapcsolják össze. A bekötővasak 
részben kengyelként is funkcionálnak: a koszorúban a hosszvasak 
köré „hurkoljuk”.

Külső főfali koszorúknál a hőtechnikai követelményeknek megfele-
lő vastagságú, külső oldali hőszigetelésről külön gondoskodni kell!

felbeton – hálós vasalás
A LEIER mesterfödém megfelelő együttdolgozása érdekében 
a béléstestek felett 4-6 cm vasalt felbeton készül. A vasalást  min. 
Ø5 mm átmérőjű, 20×20 cm száltávolságú (lyukméretű) hegesz-
tett betonacél háló képezi, amely minden oldalon benyúlik a ko-
szorúba. Közbenső falaknál a hálós vasalást – megszakítás nélkül 
– a koszorún keresztül vezetve kell elhelyezni.

keresztgerenda
Amennyiben a lefedendő falköz mérete meghaladja a 6,00 m-t, 
monolit vasbeton keresztgerenda kialakítása szükséges a födém 
középvonalában, vagy annak közelében. A keresztgerenda szé-
lessége általában egy béléstest szélességével megegyező: 25 cm 
(egy béléssor helyén helyezkedik el).
A keresztgerenda vasalása a B60.50 jelű bordás betonacélból ké-
szül. A betonacélok átmérője a mesterfödém gerenda húzott 
övében lévő betonacél átmérőjével megegyező. Ha a statikus 
másképpen nem rendelkezik, a keresztgerendába kerülő mind 
a négy hosszanti betonacél egyforma keresztmetszetű, átmérője 
min. Ø12 mm. A vasalást a keresztgerenda mindkét végén be kell 
kötni a koszorúba.

Helyszíni beton
A monolit vasbeton födémrész helyszíni betonozásához alkal-
mazható betonminőség: min. C20/25. Az adott födémszerkezet-
nél a betonminőségre és a vasalásra vonatkozóan mindig a gyár-
tói ajánlásokat (utasításokat) kell figyelembe venni.

A betonozás során kizárólag olyan adalékszerek használhatók 
fel, amelyek nem károsítják a beépített betonacélokat.
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Szélső födémmező
A födémgerendákkal párhuzamos szélső födémmező kétféle 
módon alakítható ki:

1. A legkedvezőbb megoldás, ha a mesterfödém gerendái a 
koszorúval párhuzamos irányban a főfalakhoz illeszkedő geren-
dákkal kezdődnek, illetve végződnek. Ez a megoldás viszonylag 
ritkán fordul elő, hiszen az adott tér méretére vonatkozó kötött-
ségekkel jár. Ebben az esetben ugyanis az épület tervezése során 
a mesterfödém kiosztási méreteinek figyelembevételével kell 
megadni a födémezendő terek hosszát: 

h = n × GT + 14,0 cm
h: födémezendő tér hossza;
GT: gerenda tengelytávolság (59 vagy 57,5 cm).

Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye, hogy így építhető 
meg a legegyszerűbben és a leggyorsabban a födém. Nincs szük-
ség a födémszerkezet részeként monolit vasbeton lemez kialakí-
tására, külön zsaluzásra, vagy egyedi koszorúvasalásra.

2. Tervezési szempontból a legideálisabb, ugyanakkor a kivitele-
zést kissé megnehezítő megoldás, a szélső födémmező monolit 
vasbeton lemezként történő kialakítása. Minden olyan esetben 
ezt alkalmazzuk, amikor nem alakítható ki a födém, egész számú 
gerendakiosztással.
A szélső mező ily módon történő kialakításának a legnagyobb 
előnye, hogy födémezendő tér méretbeli kötöttségek nélkül, 
szabadon választható (tervezhető).

Leier MeSTerföDÉM TervezÉSe

Szerkezettervezés
A rendelkezésre álló adatok alapján minden esetben el kell ké-
szíteni a kialakítandó mesterfödém szerkezeti tervét. Ebben meg 
kell adni:
•	a teherhordás irányát,
•	a födémgerendák kiosztását, szükséges számát;
•	az alkalmazandó béléselemek típusát;
•	a födémvastagságot (monolit rész vastagságát);
•	a különböző szerkezeti kapcsolatokat, vasalásokat;
•	a kész födémet terhelő épületszerkezeteket (válaszfalakat);
•	minden olyan egyéb információt, amely a födém építését segí-

ti és megkönnyíti.

A födémgerendák kiosztását úgy határozzuk meg, hogy minél 
kevesebb – külön zsaluzással kialakítandó – monolit födémrész 
jöjjön létre. Ideális megoldás, ha az épület tervezése során a ki-
alakítandó terek méreténél előre figyelembe veszzük a mesterfö-
dém jellemző kiosztási méreteit.

A LEIER mesterfödém gerendák kiosztását fal mellől kezdve 
végezzük. A szélső (első) födémgerenda falsíktól mért tengelytá-
volsága 7,0 cm. A továbbiakban a gerendákat 59,0 cm tengely-
távolsággal kell kiosztani. (A pécsi üzemben gyártott gerendák 
alkalmazása esetén a tengelytávolság 57,5 cm.)

Megjegyzés: A nagyobb (>1,00 × 1,00-m-es) áttörések kiváltási megoldásait statikus tervezővel egyeztetni javasolt!
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Fontos: A szélső födémmezőt soha ne képezzük koszorúba 
csatlakoztatott (falegyenre feltámaszkodó) béléselem sorral!  
Ez később az elemek repedéséhez – súlyosabb esetben 
töréséhez – vezet. Az ilyen helytelen szerkezeti kialakításból 
adódó hibákért a gyártó nem vállal felelőséget!
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födémáttörések
A tervezés során a födémgerendák kiosztását és a szükséges 
födémáttörések helyét célszerű úgy összehangolni, hogy az 
áttörések lehetőleg a födémgerendák közötti mezőkbe essenek. 
Így elegendő „csak” a szükséges számú béléstestek elhagyása és 
a felbeton kirekesztése.

Amennyiben a födémáttörés – méretéből és elhelyezkedéséből 
adódóan – keresztez egy vagy két födémgerendát, akkor lehető-
ség van az ilyen gerendák kiváltására. Ebben az esetben egy  
– az áttörést szegélyező – monolit vasbeton kiváltó gerenda 
készül a födém síkjában. 

A monolit vasbeton kiváltó gerenda kialakítása során az alábbi 
kötöttségeket kell figyelembe venni: 
•	A kiváltó gerenda hossza legfeljebb 2,00 m lehet, vagyis legfel-

jebb 2 db födémgerenda kiváltására alkalmazható.
•	A kiváltó gerenda paramétereit, szükséges vasalását, stb. min-

den esetben statikus tervező határozza meg!
•	A kiváltó gerendát mindkét végén kettőzött gerendákhoz kell 

csatlakoztatni.
Amennyiben az áttörés mérete vagy geometriája a fenti két meg-
oldás alkalmazását nem teszi lehetővé, akkor az adott födémme-
zőben monolit vasbeton lemez kialakítása szükséges. Ezt minden 
esetben statikus tervező határozza meg!

Leier MeSTerföDÉM TervezÉSe

  

födémet terhelő válaszfalak
A mesterfödémre építendő válaszfalak tervezett helyét a födém 
építését megelőzően pontosan ismernünk kell. 
Födémgerendákkal párhuzamos válaszfalakat minden esetben 
gerendakettőzésre kell építeni. Ebben az esetben a válaszfal 
tervezett helyének a vonalában két – közvetlenül egymás mellé 
helyezett – gerendát kell beépíteni. 

Gerendákra merőlegesen elhelyezkedő válaszfalak, a födém ki-
alakítását nem befolyásolják.

Fontos: A gerendákkal párhuzamos válaszfalak helye utólag  
(a födém megépítését követően) nem módosítható, azokat 
minden esetben a gerendakettőzés felett kell kialakítani.
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Leier MeSTerföDÉM TervezÉSe

Méretezés, ellenőrzés
A LEIER mesterfödém tervezésekor az alábbi követelményeket 
kell figyelembe venni:
1. A LEIER mesterfödém 6,80 m nyílásközig  4 cm felbeton 

alkalmazásával az alábbiakban mellékelt táblázatokba 
foglalt nyomatéki (Mrd, ) és nyírási (Vrd ) ellenállási értékekkel 
rendelkezik.

2. 6,90 m feletti falköz esetén gerendakettőzést kell alkalmazni. 
A gerendakettőzés mellett a felbeton vastagsága is változik. 
Az így számított , és a megadott vastagságú felbeton 
alkalmazásával az alábbiakban mellékelt táblázatokba 
foglalt nyomatéki (Mrd, ) és nyírási (Vrd ) ellenállási értékekkel 
lehet méretezni a födémet.

3. A számításokat az EUROCODE által megadott 
tehercsoportosításokkal illetve biztonsági tényezőkkel kell 
elvégezni.

4. Igényelt anyagminőségek a helyszíni beton illetve betonacél 
tekintetében: 
beton: C20/25-12-F45-X0  
betonacél: Bst500 (B60.50) fyd=43,5 kN/cm2

5. Ellenőrzési számpélda: l≤ 6,80 m  
Példánkban : l=5,40 m lsz=l+0,2= 5,60 m

1. födém önsúly karakterisztikus értéken: 3,3 kn/m2

2. állandó felteher karakterisztikus értéken : 
padlórétegek:  2,55 kn/m2

3. Hasznos teher:  1,50 kn/m2

4. mértékadó érték.  qsd= 1.35 g + 1.50 ph

5.  q sd= 1.35 x 5,85 + 1,5 x 1,50 = 10,15 kn/m2

msd= 0,125 × qsd × lsz
2 =  

       =0,125 × 12,458 × 5,62= 39,77 knm/m
msd /gerenda= 0,6 × msd= 06 × 39,77 =23,86 knm/ ger.

Mrd/ger táblázat szerint:  
l=5,40 m-nél: 28,51knm/ger ≥ 23,86 knm /ger.
Tehát megfelel. 

Méretezési táblázat
A LEIER Mesterfödém-rendszer tervezésekor (gerendákból, bélés-
testekből összeépítve az alább látható födémvastagsággal) a táb-
lázatban szereplő ellenállások (Vrd, Mrd) tervezési értékeit kell fi-
gyelembe venni.

6,80 m-nél nagyobb falköz esetén a gerendákat kettőzve kell 
beéípteni!

A LEIER Mesterfödém-rendszer statikai méretezésére, kivitelezé-
sére (koszorú bekötővasalás, felbeton kialakítás, keresztgerendák 
beépítése, stb,) vonatkozó egyébgyártói előírásokat lásd az alkal-
mazástechnikai útmutatóban.

AnyAGMinőSÉGek:
BETONACÉL: GERENDARÁCS:  Bst 550
  PÓTVAS:   Bst 550
BETON:  GERENDABETON:  C25/30
  HELYSZÍNI BETON:  C20/25

BETONTAKARÁS: 2,0 cm
SZÁMÍTOTT LEHAJLÁS: max. FALKÖZ/300
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1,80 – 6,80 m fALköz

FALKÖZ 
(m) GERENDA HOSSZA (m)

NYERSFÖDÉM 
VASTAGSÁGA 

(cm)

NYERSFÖDÉM 
ÖNSÚLYA (kN/m2)

GERENDARÁCS 
MAGASSÁGA (m)

GERENDA ALSÓ 
VASALÁS 

(Ø, mm-ben)

EGYENKÉNT BEÉPÍTVE KETTŐZVE BEÉPÍTVE

Vrd (kN/1 db 
gerenda)

Mrd (kNm/1 db 
gerenda

Vrd (kN/2 db 
gerenda)

Mrd (kNm/2 db 
gerenda

1,80 2,00

19+4=23

egyesével 
beépítve: 

3,30 

kettőzve 
beépítve: 

3,75

150 5+5 30,70 3,87 50,30 7,72

2,00 2,20 150 5+5 30,70 3,87 50,30 7,72

2,20 2,40 150 5+6 30,70 4,71 50,30 9,38

2,40 2,60 150 6+6 30,70 5,55 50,30 11,04

2,60 2,80 150 6+7 30,70 6,53 50,30 12,97

2,80 3,00 150 7+7 30,70 7,52 50,30 14,92

3,00 3,20 150 7+8 30,70 8,63 50,30 17,11

3,20 3,40 150 8+8 30,70 9,76 50,30 19,33

3,40 3,60 150 8+9 30,70 11,00 50,30 21,77

3,60 3,80 150 9+9 30,70 12,27 50,30 24,24

3,80 4,00 150 9+10 30,70 13,64 50,30 26,91

4,00 4,20 150 10+10 30,70 15,04 50,30 29,63

4,20 4,40 150 10+11 30,70 16,54 50,30 32,52

4,40 4,60 150 11+11 30,70 18,06 50,30 35,46

4,60 4,80 150 11+12 30,70 19,68 50,30 38,55

4,80 5,00 150 12+12 30,70 21,32 50,30 41,70

5,00 5,20 150 12+14 30,70 24,89 50,30 48,45

5,20 5,40 150 12+14 30,70 24,89 50,30 48,45

5,40 5,60 150 14+14 30,70 28,51 50,30 55,26

5,60 5,80 150 14+14 30,70 28,51 50,30 55,26

5,80 6,00 150 14+14+10 30,70 35,35 50,30 67,92

6,00 6,20 150 14+14+10 30,70 35,35 50,30 67,92

6,20 6,40 150 14+14+12 30,70 38,29 50,30 73,30

6,40 6,60 150 14+14+12 30,70 38,29 50,30 73,30

6,60 6,80 150 14+14+14 30,70 41,74 50,30 79,51

6,80 7,00 150 14+14+14 30,70 41,74 50,30 79,51

6,90 – 8,90 m fALköz

FALKÖZ 
(m) GERENDA HOSSZA (m)

NYERSFÖDÉM 
VASTAGSÁGA 

(cm)

NYERSFÖDÉM 
ÖNSÚLYA (kN/m2)

GERENDARÁCS 
MAGASSÁGA (m)

GERENDA ALSÓ VASALÁS 
(Ø, mm-ben)

KETTŐZVE BEÉPÍTVE

Vrd (kN/2 db gerenda) Mrd (kNm/2 db gerenda

6,90 7,20

19+6=25 4,25

190 14+14+14 54,08 84,71

7,10 7,40 190 14+14+14 54,08 84,71

7,30 7,60 190 14+14+14 54,08 84,71

7,50 7,80 190 14+14+14 54,08 84,71

7,70 8,00

19+8,5=27,5 4,87

190 14+14+14 59,41 90,19

7,90 8,20 190 14+14+14 59,41 90,19

8,10 8,40 190 14+14+20 59,41 119,66

8,30 8,60 190 14+14+20 59,41 119,66

8,50 8,80

19+11=30 5,50

190 14+14+20 65,48 127,04

8,70 9,00 190 14+14+20 65,48 127,04

8,90 9,20 190 14+14+20 65,48 127,04
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A LEIER mesterfödém előre gyártott elemeinek szállítása az erre 
a célra alkalmas szállító járművön történik. 
A beton béléstestek szabványos raklapokon elhelyezve (élükre 
állítva), összepántolva kerülnek forgalomba. Egy raklapon 60 db 
béléselem található. A szállító járműre helyezett raklapok szoro-
san egymáshoz illesztve helyezkednek el, elmozdulás ellen külön 
biztosítva.
Az előre gyártott vasbeton födémgerendákat a szállítás során 
alátétfákra kell helyezni szorosan egymás mellé. A megfelelő rög-
zítésről külön gondoskodni kell.

A kifogástalan be- és kihajtás lehetőségét, valamint az építési 
területen a megfelelő beállóhely kialakítását (amennyiben ez le-
hetséges) a kivitelezőnek kell biztosítania. Az egyéb esetlegesen 
szükséges intézkedésekről (mint pl. parkolási tilalom személy-
autók részére, útlezárás, behajtási engedélyek stb.) előzetesen 
gondoskodni kell. Külön ügyelni kell a közlekedési előírások 
betartására.

A vasbeton födémgerendák – a kis tömegüknek köszönhetően 
– kézzel könnyen mozgathatók, elemenként lerakodhatók. A lera-
kodás során nincs szükség daruzásra.
A raklapokon szállított béléselemek lerakodása az erre a célra 
alkalmas autódaruval, esetleg (villás) targoncával végezhető.

Az előre gyártott elemek csak kellően szilárd, vízszintes alap-
felületen elhelyezve tárolhatók. Ezt az építési helyszínen külön 
biztosítani kell. Ügyeljünk arra, hogy a tárolási helyszín lehetőleg 
minél közelebb legyen a beépítési helyhez.

A födémgerendákat min. 5×5 cm-es alátétfákra rakva kell tárol-
ni. Az alátétfák távolsága legfeljebb 2,0 m lehet. Egymásra legfel-
jebb 10 sor rakodható. Ügyeljünk arra, hogy a sorok közötti alá-
tétfák hegesztési csomópontra üljenek, illetve egymás felett egy 
függőleges vonalba essenek.

A béléselem rakatok ne illeszkedjenek szorosan egymás mellé. 
A rakatokat úgy helyezzük el, hogy a sorok között legalább 15 cm 
széles – átszellőzést biztosító – rés legyen. A béléselemek egymás 
felett több sorban is tárolhatók. A rakat magassága (az építési 
helyszínen) legfeljebb 1,80 m lehet.

Kereskedelmi forgalmazásnál előforduló hosszabb tárolási idő 
esetén az elemek időjárási hatásokkal szembeni védelméről kü-
lön gondoskodni kell.

SzáLLÍTáS, TároLáS

A födémgerendákat és béléselemeket semmiképp se helyez-
zük közvetlenül a talajra.
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A LEIER mesterfödém építését megelőzően minden esetben alá-
támasztó állványzatot kell készíteni. Csak ennek megléte  
(és pontos beállítása) után kezdhetjük meg a födémgerendák 
és béléselemek elhelyezését.

A megfelelő alátámasztás kialakításához kedvező megoldást 
nyújt a Leier szabályozható csőtámaszok alkalmazása. Ezek
 a – LEIER cégcsoport által forgalmazott – függőleges támaszele-
mek kifejezetten az előre gyártott födémelemek, illetve födém-
zsaluzatok alátámasztására szolgálnak. Felhasználásukkal az 
alátámasztás gyorsan és egyszerűen kialakítható.

A falköz mérete és a várható terhelés ismeretében meg kell 
határozni az alátámasztási vonalak számát és távolságát. Az alátá-
masztási vonalak távolsága legfeljebb 1,60 m lehet. Ebből adódó-
an a födémgerendákat:
 ▪ 3,20 m falköz méretig legalább egy helyen;
 ▪ 3,20-4,80 m között legalább két helyen;
 ▪ 4,80-6,40 m között legalább három helyen kell alátámasztani.

Alátámasztás nélkül nem építhető mesterfödém.

Alátámasztás
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Fontos: A csőtámaszok szintbeállítása kizárólag terheletlen 
állapotban végezhető! A födémelemek elhelyezése után a tá-
maszok magassági szintbeállításának a módosítása tilos!

Túlemelés mértéke
Gerendahossz

[cm]
Max. falköz

[cm]
Túlemelés középen

[cm]

420 400 1,3

520 500 1,7

620 600 2,0

720 690 2,3

820 790 2,6

920 890 3,0

Az alátámasztási vonalak mentén állítsuk fel a csőtámaszokat. 
A támaszok csak kellően szilárd, teherbíró aljzatra állíthatók. 
Feltöltés vagy fagyott talaj nem alkalmas. Minden egyes oszlopot 
biztosítsuk elmozdulás ellen.

A födémezés (födémgerendák) alsó síkját az alátámasztás vo-
nalában a támaszokra erősített fagerendákkal, vagy fatartókkal 
képezzük. Az alkalmazott fagerendák I. osztályú, gombaölő szerrel 
kezelt fenyő fűrészáruk. Keresztmetszeti méretük min. 10×15 cm.

A fagerendákkal (vagy fatartókkal) képzett síkot a falegyen sík-
jához kell igazítani, figyelembe véve a túlemelés mértékét közé-
pen. A pontos magassági szintbeállítás a szabályozható csőtáma-
szokon lévő menetes feszítőorsó segítségével végezhető.
Az egymással párhuzamosan futó – alátámasztási vonalakat 
képező – fagerendákat merőleges távtartó lécekkel (deszkákkal) 
kell összekapcsolni. 

Az alátámasztási vonalak közepén túlemelést kell kialakítani.  
A túlemelés mértéke a fesztáv 1/300-ad része. Ennek megfelelő-
en kell beállítani az összes csőtámaszt.

Az alátámasztások csak a kibetonozott monolit födémrész szilár-
dulása után (minimum 21 nap után) bonthatók el.
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A födémgerendákat fúrni, vésni, faragni tilos!

Beépítés
födémgerendák elhelyezése
A födémgerendákat a letisztított, száraz falegyenre és az alátá-
masztásra kézi erővel fel lehet helyezni. Az egyenletes felfekvés 
biztosítása érdekében a felfekvési felületen 1 cm vastag cement-
habarcs ágyazatba kell a gerendákat helyezni. A habarcsminőség 
min. M5 (Hf-50). A felfekvés mértéke a tervben megadott, de 
min. 10 cm.

A gerendákat a tervező által készített  tervdokumentációban meg-
adottaknak megfelelően helyezzük el, rendszerint közvetlenül a fal 
mellett kezdve. Az első gerenda tengelyének falsíktól mért távolsá-
ga 7 cm. A gerendák tengelytávolsága 59 cm (57,5 cm).

Ügyeljünk a födémgerendák párhuzamosságára, illetve gerendák 
közötti állandó távolságtartására! Ezt a födémgerendák végeinél 
egy-egy sor béléstest behelyezésével lehet biztosítani. 
A gerendák elhelyezését követően ellenőrizzük az alátámasztást 
és a túlemelés megfelelőségét. Amennyiben szükséges utólag 
a csőtámaszok magasságán állítva korrigálhatunk.

Béléstestek elhelyezése
A beton béléstestek szintén kézi erővel elhelyezhetők. A bélés-
testeket a fal mellett kezdve, minden esetben a gerendák hossz-
tengelyére merőleges sorban haladva kell elhelyezni. Az egymás 
melletti gerendaközöket így egyszerre töltjük ki béléselemekkel. 
A béléstestek elemszükséglete: kb. 6,8 db/m2.

Az elhelyezési munka kezdeti fázisában ügyeljünk arra, hogy 
nem mozdulhassanak el a födémgerendák. Néhány sor bélés-
elem elhelyezését követően ennek a veszélye egyre kisebb.

A már beépített béléstestekre közvetlenül ne lépjünk! Közlekedni 
csak az ebből a célból elhelyezett teherelosztó pallókon lehet.

Tilos a gerendaközökben a gerendákkal párhuzamosan előre 
haladva beépíteni a béléstesteket, mivel így a födémgerendák 
kimozdulhatnak, és elveszíthetik stabilitásukat!
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Leier MeSTerföDÉM ÉPÍTÉSe

Betonacélok szerelése
A mesterfödém monolit részének a vasalását a tervdokumentá-
ció alapján kell kialakítani. Először a koszorú vasalását készítjük el. 
A belső oldali alsó hosszacélt a födémgerendák vasbeton talpára 
helyezve fűzzük be. 

A keresztgerenda kialakítása esetén az egy sor béléstest kihagyá-
sa és az alsó oldali zsaluzás elkészítését követően kezdődhet a va-
salás szerelése. A gerenda vasalását általában a koszorúvasalással 
egy időben készítjük. A gerendavasalást mindkét végén be kell 
kötni a koszorúba és a két vasalást össze kell kapcsolni.

A bekötővasat kampósan a koszorúba kötve, a födémgerenda 
felső övi hosszvasához kapcsolva kell elhelyezni. Ügyeljünk arra, 
hogy a bekötővasak födémmezőbe nyúlásának hossza megfelel-
jen a tervben előírtaknak.

Utolsóként a felbeton vasalását képező betonacél hálót helyez-
zük el. Ezt a födém teljes felületét „lefedve” kell lefektetni, és min-
den oldalon a koszorúvasalás fölé kell vezetni.
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Építéshelyi betonozás
A mesterfödém monolit részének helyszíni betonozásához min. 
C20/25 betonszilárdsági osztályú betonra van szükség. A fö-
démgerenda monolit fejrészét, a felbetont és a koszorút (illetve 
a keresztgerendát) egy ütemben betonozzuk.

A béléstestek közötti bordák (a födémgerendák fejrészének) 
betonozásához szükséges beton mennyisége (felbeton nélkül):
•	EB 60/19 B béléselemek alkalmazása esetén 17-18 liter/fm;

A beton bedolgozása általában betonszivattyúval történik.  
Az érkező transzportbetonnal nem szabad a födémet egy helyen 
túlterhelni, hanem a betont egyenletesen kell érkeztetni. A beto-
nozást az egész födémterületen egy ütemben ajánlatos végezni. 
Amennyiben munkahézag kialakítása szükséges, annak helyét 
a műszaki vezető határozza meg.

Ügyeljünk a bedolgozott beton egyenletes tömörítésére és 
a megfelelő betontakarás betartására.
A friss betont az első napon mindenképpen védeni kell az esőtől, 
hótól, fagytól, illetve az erős napsugárzástól. A beton felületét 
legalább az első héten nedvesen kell tartani.

Alátámasztás elbontása
A beton kellő megszilárdulása után a tervező vagy a felelős 
műszaki vezető által meghatározott nap múlva az alátámasztást 
részlegesen vagy teljesen el lehet bontani. (Általában ez az idő 
a betonozás utáni 21. nap.)

Az alátámasztások bontását középen kell kezdeni két irányban 
a szélek felé haladva. Az elbontás során ügyeljünk arra, hogy 
a csőtámaszok ne sérüljenek.
Az alátámasztó fagerendák többször felhasználhatók.

Munka és balesetvédelem
A vonatkozó munka- és balesetvédelmi szabályokat az építés so-
rán be kell tartani. Ezen belül különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az emelés, elhelyezés és betonozás idején a munkavégzés 
alatti szinten személy ne tartózkodjon. A béléstesteket csak pal-
lóról szabad elhelyezni.

Hatósági előírások beosztása
A födém műszaki tervét csak erre jogosított személy készítheti, és 
az előírások teljesítését illetően nyilatkoznia is kell. Födémet csak 
hatóságilag engedélyezett terv alapján lehet építeni.

Az építési folyamat közbeni minőség-ellenőrzés
A födém építésének megkezdésekor az előző épületszerkezetek 
terv szerinti alakhűségéről és minőségéről meg kell győződni. 
A mesterfödém gerendák és a béléstestek elhelyezése, valamint 
az összes betonacél beszerelése után építés közbeni ellenőrzés-
sel meg kell állapítani a tervvel való egyezőséget.

Ellenőrizni kell az alátámasztások megfelelőségét. Ezután kez-
dődhet a betonozás. A friss betonból – az előírások szerint – 
mintát kell venni, és ezek vizsgálatát később el kell végezni, az 
eredményeket az építési naplóban kell rögzíteni. A födémkészí-
tés folyamatáról naplót kell vezetni.

Szabványok:
MSZ EN 15037-1:2008
MSZ EN 15037-1:2009

Tanúsítványok:
A LEIER termékekhez tartozó üzemi gyártás ellenőrzési tanú-
sítványok cégcsoportunk honlapján (www.leier.eu) tekinthe-
tők meg.
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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koSzorÚ rÉSzLeT    Mesterfödém – monolit áthidaló kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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föDÉM rÉSzLeT    Mesterfödém – válaszfal kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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föDÉM rÉSzLeT    Mesterfödém – monolit lépcső kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A zsaluzóelemes födémek teherhordó szerkezeti része nagy felü-
letű, vékony előregyártott filigráns vasbeton lemezekből és hely-
színi monolit vasbetonból (felbetonból) áll. 

A LEIER mesterpaneles (kéregelemes) födémek megfelelnek egy 
hagyományos vasbeton födémnek, de a födém építése lényege-
sen gyorsabb, egyszerűbb, zsaluigénye minimális, felülete sima, 
pórusszegény.

A gyártási módszer biztosítja a mindenkori teherbírási igénynek 
megfelelő optimális vasalás kialakítására, így anyagtakarékos, 
alacsony költségű födém alakítható ki. 

A LEIER mesterpaneles födémek előnyei

Kiváló minőség, tűzállóság. Állandó minőség 
az üzemi előregyártás jóvoltából. A vasalás fölött 
mérhető betontakarás betartásával a legmagasabb 
tűzvédelmi követelmények is teljesíthetők.

Gyors födémbeépítési lehetőség. Nincs szükség 
a födém teljes felületi zsaluzására (csak alátámasz-
tás készül). Megszakítás nélküli folyamatos építést 
biztosít (idő és költségmegtakarítás). A kis elemvas-
tagság miatt viszonylag alacsony emelési tömeg. 
A födémpaneleket a teherautóról közvetlenül a he-
lyére emelhetjük, nincs szükség deponálásra.

Felhasználhatósága széles körű. A kötetlen ter-
vezésnek köszönhetően szinte bármilyen alaprajzi 
elrendezés esetén létesíthető födém. Kétirányú te-
herviselés is kialakítható.

Egyedi alakíthatóság
A panelek gyártásakor a szükséges villamos szerel-
vények terv szerint elhelyezhetők, a gépészeti áttö-
rések kialakíthatók.

Vakolat nem szükséges. Glettelésre és festésre 
kész alsó födémfelülettel rendelkezik.

A LEIER MESTERPAnELES FödéMEKRőL
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LEIER MESTERPAnEL

A mesterpanelek általában 5-8 cm vastagságban, C25/30 minősé-
gű betonból készülnek (az előírt legkisebb betontakarás mérté-
két figyelembe véve). A panelek tartalmazzák a terhelésnek meg-
felelő alsó vasalást.

A maximális elemszélesség 2,40 m, a lefedhető falköz méret max. 
8,00 m, de egyedi kialakítással ettől jóval nagyobb (10,00-12,00 
m) fesztávú elemek is gyárthatóak. Az elemek tömege kb.
130 kg/m2.

Az elemek gyártási mérete – az egyedi igényekhez igazodva – 
széles határok között lépcsőzés nélkül változtatható. 

A vasalt helyszíni felbeton, illetve a födém vastagsága a szerkeze-
ti igényektől függően változtatható. A 30 cm feletti födémvastag-
ság esetén kiegészítő távtartók beépítése szükséges.

A gyakorlatban legtöbbször 13 és 15 cm vasalt felbetonnal ké-
szül, de egyedi igény esetén – statikai méretezés szerint – más 
szerkezeti vastagsággal is kialakítható. 
A kész mesterpaneles födém kialakítható födémvastagsága: 16-
40 cm. 
A helyszíni beton minősége min. C20/25.

Hegesztett térbeli rács adatai

A panelban beépített 
fő és keresztirányú 
vasalás minősége

B60.50 (MSZ 339:1987)
fyd=43,5 kN/cm2 vagy BST550 fyd=47,8 kN/m2
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A LEIER mesterpaneles födémek egyik legnagyobb előnye, hogy 
tetszőleges geometriájú épületek esetén is egyszerűen alkalmaz-
hatók, nincsenek tervezési kötöttségek.

A mesterpaneles födémek tervezését – a kapott zsaluzási tervek 
alapján – a LEIER szakemberei végzik. A tervezés során szakem-
bereink meghatározzák az egyes elemek méretét, geometriáját, 
az esetleges áttörések helyét, figyelembe véve a mesterpanelre 
vonatkozó kötöttségeket. Meghatározzák a szükséges elemszá-
mot, a szükséges vasalást, a monolit rész vastagságát, vasalását, 
valamint az elemkapcsolatok kialakítását.

A tervezés a megrendelő igényeivel összhangban folyik, az ele-
mek legyártását többszöri egyeztetés előzi meg:

1. A megrendelő elküldi az épület szükséges paramétereit szöve-
ges formátumban a LEIER cégcsoport részére.

2. A gyártó készít egy előzetes árajánlatot a szükséges feltételek-
kel és műszaki tartalommal.
 

ÁLTALÁnOS TERVEZéSI ÚTMUTATÓ

Minden olyan építés esetén, ahol nem készül részletes kiviteli 
terv, ott a LEIER cégcsoport által készített tervek (födémpanel 
elhelyezési terv és felső vasalási terv) alapján kell elkészíteni 
a födémet. Részletes kiviteli tervvel vagy a födémre vonatko-
zó statikai tervvel rendelkező beruházás során a gyártó csak 
a födémpanel elhelyezési tervet készíti el.
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3. A megrendelő eljuttat a LEIER cégcsoport részére az egy olyan 
tervdokumentációt, amely tartalmazza a már pontos tervezéshez 
szükséges minden információt (a lefedendő terek geometriáját, 
az áttörések helyeit, méreteit, a várható terhelések mértékét, 
a mérettűrési határokat, stb.).

4. A gyártó a kapott adatok alapján elkészíti a födémtervet. Ké-
szül egy ún. födémpanel elhelyezési terv amely tartalmaz-
za a mesterpanelek számát (számozását), alakját, méretét, elhe-
lyezkedését, a feltámaszkodásokat (a felfekvési mélységet), az 
elemkapcsolatokat, az irányadó tömegdatokat, a jellemző ke-
resztmetszeteket. Igény szerint a felső vasalási tervet is elkészíti 
a gyártó, amely a födém monolit részében kialakítandó vasalást 
adja meg, beleértve a rejtett gerendákat és a koszorúvasalást is.

5. A megrendelő a kapott tervek elfogadását egy ún. tervjóváha-
gyási visszaigazolással jelzi a gyártó felé. 
(Javasolt a már megépült függőleges teherhordó szerkezetek 
helyzetét az építési helyszínen is pontosan megmérni, ellenőrizni 
a gyártás előtt.)

6. A LEIER cégcsoport legyártja az elemeket. Ezt követően 
időpontegyeztetés után a mesterpaneleket a beemelési sorrend-
nek megfelelően a szállítójárműre rakodva a helyszínre szállítják.

A gyártásba adás általában a kivitelezés ütemezésével összhang-
ban, közvetlenül a födémszerkezet építésének megkezdése előtti 
időszakban történik. Így elkerülhető a hosszú idejű tárolás.
Az elemek legyártását követően – amikor a kivitelezés a födém-
építési szakaszba ér – a mesterpaneleket a helyszínre szállítják. 
Ideális esetben ezek a járműről közvetlenül a beépítési helyükre 
emelhetők. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor helyszíni táro-
lásra készítik elő (deponálás). 

ÁLTALÁnOS TERVEZéSI ÚTMUTATÓ
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Feltámaszkodás – Koszorú
A LEIER mesterpanelek közvetlenül falegyenre fektetve támasz-
kodnak fel. Ennek mértékét az adott födémek esetében a gyár-
tó egyedileg adja meg. A födémpaneleket mindig az adott tartó-
szerkezeti igényeknek megfelelő felfekvési móddal gyártjuk. 
Egyedi esetekben előfordulhat (pl. falnyílások feletti áthidalások-
nál), hogy a felfekvés mértéke 0. Ilyenkor a mesterpanel koszo-
rúba történő megfelelő bekötése a mesterpanel hosszvasainak 
gyárilag történő túlnyújtásával alakítható ki. (A mesterpanelek te-
herátadó szélein a hosszirányú fővasak a betonkéreg fölé vannak 
vezetve és tüskeszerűen túlnyúlnak a panel szélén.)

Amennyiben a mesterpanel felfekvése kevesebb, mint 10 cm, 
akkor közvetlen főfal melletti alátámasztás is szükséges.

Fontos még megemlíteni, hogy a mesterpaneles falszerkezetekre 
épített födémnél a feltámaszkodás mértéke értelemszerűen a ké-
regfal belső kérgének vastagságával megegyező (5-7 cm). Ilyen 
esetben a mesterpaneleket min. M5 (Hf 50) minőségű habarcs-
ra kell fektetni. 

A koszorú egyszerűen kialakítható. A koszorú vasalását lényegé-
ben a koszorúba (hurokszerűen) csatlakozó bekötővasak és az 
ezek közé fűzött 4 db 8, min 2 cm2 betonacél képezi. Külön ken-
gyelezés nem készül, ezt a szerepet is a bekötővasak töltik be. 

Rejtett áthidalás
A falnyílások felett a födémmel egybeépített (rejtett) áthidalás is 
kialakítható. Itt lényegében egy monolit vasbeton gerenda ké-
szül, amelynek az alsó síkja megegyezik a födém alsó síkjával. Az 
áthidalás szakaszán a mesterpanelek feltámaszkodásának mérté-
ke 0, vagyis a monolit gerenda alsó része is teljes fal szélességű.

Gyakran előfordul, hogy egy mesterpanel egy szomszédos 
mesterpanelra is támaszkodik. Ilyenkor a támaszkodási vonal 
mentén a teherhordó mesterpanelbe az előregyártás során 
pótvasalást építenek be, mely az igénybevételnek megfele-
lően van kialakítva és a gerendavégeknél a koszorúban van 
bekötve.
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min. 2 cm2
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Válaszfal
Válaszfalak LEIER mesterpaneles födémekre építése esetén cél-
szerű már a tervezés során véglegesíteni a válaszfalak pontos he-
lyét. Így szükség esetén a mesterpanelek a gyártás során erősít-
hetők. 
A legtöbb esetben a válaszfal alatti födémerősítést a monolit 
felbetonban alakítják ki, az előre gyártott elemek erősítésére csak 
statikailag indokolt esetben van szükség.
A LEIER mesterpanel felülete zsaluzott, szinte pórusmentes 
beton, mely glettelés után festhető. Tehát nem igényel vakolást. 
Néhány esetben úgynevezett hajszálrepedések láthatók. Ezeket 
a hőmérsékletingadozások okozhatják. Ezek normális jelenségek, 
míg egy bizonyos méretet (0,3 mm) el nem érnek.

ÁLTALÁnOS TERVEZéSI ÚTMUTATÓ

Födémáttörés
Az igényeknek megfelelően – a rendelkezésünkre bocsátott ada-
tok alapján – lehetőség van a mesterpanelekben a gyártás során 
előre kialakítani a szükséges födémáttöréseket. A mesterpanelek 
vasalását ehhez igazodva alakítjuk ki, a födém monolit részébe 
szükséges pótvasalásokat szintén megadjuk. 

Jelentős kötöttségekkel lehetőség van (utólagos) helyszíni fö-
démáttörés kialakítására is (lásd. később beépítés).

A födémpanelek egyedi igény szerint a következő kialakítá-
sokban is elérhetők:
 ▪ egyedi zsalukéreg vastagság;
 ▪ különleges betonminőség;
 ▪ lépcsőfogadó kialakítása;
 ▪ erkélylemez létesítése hőhíd megszakító elemekkel;
 ▪ kirekesztés gépészet, elektromos dobozok számára;
 ▪ elektromos, gépészeti szerelvények beépítése
 ▪ födémáttörések kialakítása;
 ▪ alátámasztás mentes födémpanel 3,10 m fesztávig 25 cm fö-
démvastagságig, speciális A borda alkalmazásával.
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A LEIER mesterpanelt - monolitikus szerkezet lévén csak statikai 
tervezési jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság, illetve 
legalább T-2 kategóriájú szerkezettervező tervezhet be. A LEIER 
cégcsoport csak a szakszerűen tervezett, a beépítési utasításnak 
megfelelően kivitelezett és a táblázatban megadott terheknek ki-
tett szerkezetért vállal felelősséget.

A mesterpaneles födém teherbírása megoszló terhelésre lett 
meghatározva. Ettől eltérő terhelés esetén egyedi tervezés szük-
séges.

A mesterpanelek gyártásához a statikus tervező részéről elegen-
dő a födémszerkezetben elhelyezendő fővas mennyiségét meg-
határozni (cm2/m). A vasalás számításánál 2 cm betontakarás ve-
hető figyelembe. 
A kiválasztott elem hosszúságához, terheléséhez és a tervezett 
födémvastagsághoz a szükséges vasalást (a rendelkezésre bocsá-
tott információk alapján) a gyártó határozza meg. Ez alapján tör-
ténik meg az elemek legyártása.

A mesterpanel födém, hasonlóan a monolit vasbeton födémek-
hez:
 ▪ egyirányú és 
 ▪ kétirányú 

teherviselő lemezként is méretezhető. 

Kétirányban teherviselő lemezek esetén a keresztirányú vasa-
lást közvetlenül a födémpanelekre kell helyezni, a térbeli rácsos 
tartók között átvezetve. Ekkor az illesztési vasalás elhagyható. 
Kétirányban teherviselő lemez alkalmazását csak indokolt eset-
ben (nagy fesztáv, alátámasztások adottsága) javasoljuk, mivel je-
lentős helyszíni vasmennyiséget és élőmunkát igényel.

A kivitelezésnél előírt szakképzettséggel rendelkező felelős mű-
szaki vezető felügyelete is szükséges. A gyártó a födém elemei-
nek eladásával a kiszállított elemek I. osztályú minőségét garan-
tálja.

ÁLTALÁnOS TERVEZéSI ÚTMUTATÓ
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Födémelemek tárolása (építéshelyi tárolás)

A födémelemek építéshelyi tárolására a kivitelezőnek sík, meg-
felelően tömörített (szilárd), vízszintes tárolási felületet kell ki-
alakítania. Az elemek tárolása fektetett módon történik.  
A panelek maximum hét sorban helyezhetők egymásra. 
Az építkezésen nem szabad magasabb födémelem rakatokat 
képezni, mint amilyen magasságban azok szállításra kerültek. 
A tárolás során a szállításnál esetlegesen alkalmazott távtartó 
fákat azzal megegyező módon kell használni.

A legalsó elem alá az elem végétől L/5 távolságra körülbelül 
15×15 cm-es keresztmetszetű alátétfát kell helyezni. Az elemek 
között is célszerű ilyen keresztmetszetű, 2×3 db 35 cm hosszú-
ságú távtartót a rácsbordák közé helyezni. Az olyan födémele-
mek esetében, amelyek 5,0 m-nél hosszabbak, 4 db 
 fa távtartót kell egyenletes elosztásban elhelyezni.

Olyan födémelemeknél, ahol a beépített elemek a rácsos tar-
tók felső vasa fölé nyúlnak, a kivitelező részéről olyan távtartást 
kell biztosítani, amely az építéshelyi tárolás során az elemeket 
megvédi. Alkalmazható keresztben végig futó 12×5 cm-es pal-
ló is távtartóként, ekkor a palló a rácsborda felső vasára támasz-
kodik. A távtartók elhelyezése során ügyelni kell arra, hogy azok 
mindig pontosan egymás fölé essenek.

A beépítéshez szükséges szerszámok, eszközök
A LEIER mesterpaneles födém építése során a következő eszkö-
zökre, szerszámokra van szükség: zsaluzóvas, kalapács, szakszerű 
beemeléshez szükséges hosszúságú láncok biztonsági daruho-
roggal, vagy kiegyenlítő himba, alátámasztás (a kivitelezőnek kell 
biztosítania), mérőszalag, villásfejű födémtámasz.

Szállítás
A szállítási és szerelési ütemezést a szállítás előtt megfelelő idő-
ben kell a megrendelőnek (az építkezés helyszínén dolgozóknak) 
a szállító üzemmel tisztáznia és írásban rögzítenie. 
Az előre gyártott mesterpaneleket szállítójárműre deponálva 
szállítják az építkezés helyszínére. Az elemek szállításánál leg-
alább 1,50 méterenként kell alátámasztani a panelekat úgy, hogy 
az alátámasztó pallók tengelye a rácsborda csomópontjára essen. 
A pallókat hosszában, átlósan – az elcsúszás megakadályozása 
miatt – ki kell támasztani.
A rakatot szállításkor megfelelően rögzíteni kell. A szállítás során 
esetlegesen megsérült elemek nem építhetők be. A panel minő-
ségét kiszállítás után is ellenőrizni kell.

Az építkezés megközelítésére és elhagyására szolgáló útvona-
lat akadálymentesíteni kell (például a parkoló gépjárművek, fel-
ső vezetékek, faágak), valamint a szűk kanyarokat, a magassági és 
súlykorlátozásokat külön kell ismertetni a szállítóval. 
A kifogástalan be- és kihajtás lehetőségét, valamint a szállító jár-
műveknek (18-23 m hosszú szerelvény) megfelelően tömörített 
leállóhelyet a megrendelőknek kell biztosítani. A kivitelezőnek 
meg kell adnia a szállító járművek lerakodási pozícióját.

Soha nem szabad a megemelt panel alatt tartózkodni!
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Alátámasztás
A mesterpanelek beemelése előtt alátámasztó állványzatot kell 
készíteni. (Alátámasztás nélkül legfeljebb 1,60 m falköz esetén 
emelhető be mesterpanel.) Az alátámasztást úgy kell kialakítani, 
hogy az kellően merev és állékony legyen, terhelés hatására ne 
mozduljon el és ne süllyedjen meg. 
A helyszíni kivitelezési munkákat (pótvas elhelyezés, betonozás 
stb.) mindaddig nem szabad megkezdeni, amíg a panelek bizton-
ságos alátámasztása el nem készül.

Az alátámasztó állványzatot a mesterpanel elhelyezési terv ada-
tait figyelembe véve kell kialakítani. 
A falköz mérete és a várható terhelés ismeretében meg kell hatá-
rozni az alátámasztási vonalak számát és távolságát.  
(Az alátámasztások távolsága függ a szerkezeti vastagságtól  
és a bordarácsok elhelyezkedésének sűrűségétől.) Az alátámasz-
tási vonalak távolsága legfeljebb 1,60 m lehet. Az alátámasztá-
si vonalak számát meghatározza a mesterpanelek feltámaszkodá-
si mértéke is: 10 cm-nél kisebb feltámaszkodás esetén a felfekvési 
vonal mentén is külön alátámasztási vonalat kell létesíteni. Ennek 
a falsíktól mért távolsága legfeljebb 30 cm lehet.

BEéPÍTéSI ÚTMUTATÓ
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* L: A mesterpanel hossza.
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Az alátámasztási vonalak mentén állítsuk fel a csőtámaszokat. 
A támaszok csak kellően szilárd, teherbíró aljzatra állíthatók. Fel-
töltés vagy fagyott talaj nem alkalmas. Minden egyes oszlopot 
biztosítsuk elmozdulás ellen.
Az alátámasztás oszlopai a mesterpanel hossztengelyére merő-
legesen legfeljebb 1,60 m távolságra lehetnek egymástól. Alátá-
masztás oszlopai a vonal menti felfekvésnél a panel rácsos tar-
tói alá kerüljenek. Amennyiben az állványokat meglévő födémre 
építik, akkor az alsó födémet is ugyanazokon a pontokon alá kell 
támasztani! 

Az alátámasztási vonalak közepén túlemelést kell kialakítani. 
Ennek mértéke:
 ▪ Kéttámaszú tartó esetén a fesztáv 1/200-ad része;
 ▪ Többtámaszú tartó esetén a fesztáv 1/300-ad része.

Fontos: A csőtámaszok szintbeállítása kizárólag terheletlen ál-
lapotban végezhető! A födémelemek elhelyezése után a 
támaszok magassági szintbeállításának a módosítása tilos!

A fagerendákkal képzett síkot a falegyen síkjához kell igazítani, fi-
gyelembe véve a túlemelés mértékét középen. A pontos magas-
sági szintbeállítás a szabályozható csőtámaszokon lévő menetes 
feszítőorsó segítségével végezhető.

A nagy felületű kirekesztéseket és konzolos kinyúlásokat külön 
alá kell támasztani.

Az elkészült alátámasztó állványzatot a mesterpanelek beemelé-
se előtt ellenőrizni kell. Csak sérülésmentes elemekből készült, el-
mozdulás ellen biztosított, kellően állékony alátámasztás terhel-
hető!

Túlemelés mértéke

Falköz méret  [cm]
Túlemelés középen   [cm]

Többtámaszú tartó Kéttámaszú tartó

100 0,3 0,5

200 0,7 1,0

300 1,0 1,5

400 1,3 2,0

500 1,7 2,5

600 2,0 3,0

700 2,3 3,5

800 2,6 4,0
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A gyártót nem terheli felelősség, szavatossági kötelezettség olyan hibákért vagy 
károkozásért, amelyek szakszerűtlen szállítás, tárolás, beépítés, nem megfelelő 
anyag felhasználása, vagy a födémen végzett utólagos áttörések, átalakítások, 
szabálytalan tartócsatlakozások készítése, valamint a beépítési utasítás be nem 
tartása miatt keletkeznek.

Elemek daruzása, elhelyezése
A mesterpanelek emelését autódaruval vagy telepített daruval 
végezzük. A szállítójárműhöz hasonlóan az autódaru esetében is 
előre gondoskodni kell a megfelelő helyszín biztosításáról. Külön 
ügyelni kell arra, hogy az emelést semmi ne akadályozhassa (fa-
ágak, vezetékek, kábelek stb.) 
A gyártóval érdemes egyeztetni, hogy a későbbi beemelések mi-
nél hatékonyabban történjenek (a sorrendiséget figyelembe véve).

Amint a szállító jármű megérkezik az építési helyszínre, elvégzik 
a szükséges biztonsági intézkedéseket: a kitalpalásokat, a daru 
hatósugarába eső akadályozó tényezők eltávolítását és az alátá-
masztások ellenőrzését.
A gyártó a mesterpaneleket a gyártást követően az elhelyezési 
tervnek megfelelő sorrendben deponálja a szállító gépjárműre. 
A beemelést (rakodást) megelőzően vessük össze az elem számát 
az elhelyezési rajzon szereplővel. Továbbá ellenőrizni kell a kizá-
rások, kiegészítő vasalások meglétét, elhelyezkedését. 
A födémelemeket az elhelyezési terv szerint emeljük a helyükre, 
azokat nem szabad elfordítva vagy felcserélve elhelyezni! 

A legtöbb esetben a szállítójárműről közvetlenül a végleges be-
építési helyükre emelik a mesterpaneleket.
 Mivel a járművön a sorrendiséget figyelembe véve rakatolták az 
elemeket, ezért célszerűen az épület legtávolabbi pontjára eső 
panellal kezdik a beemelési folyamatot, de bizonyos esetekben 
előfordulhat hogy egy elemet a sorrenden kívül lehet csak elhe-
lyezni (pl. félköríves elem).

Az elemeket hosszúsági és szélességi méretük, továbbá rendelte-
tésük és beépítési módjuktól függően különböző módon és kü-
lönböző segédeszközökkel kell emelni. 
A panelt 1,65 m szélességig és 3,80 m hosszúságig egyszerűen 
a rácsbordába akasztott horgokkal lehet emelni, az ábrákon lát-
ható feltételekkel. A függeszték daruhorgait a bordás tartók cso-
mópontjaiba akasszuk be. A felfüggesztési pontok az elem végé-
től számítva kb. az elemhossz 1/5 részénél legyenek.
A kötélág hajlásszöge soha ne legyen 60°-nál kisebb, egyik irány-
ban sem! Egyéb elemeknél (5 m-nél hosszabb) teherelosztó him-
ba alkalmazása szükséges. Használjunk megfelelően hosszú 
függesztő láncokat a beemeléshez.  A födémkizárások (gyengí-
tés) közelében ne emeljük meg az elemet. 

A mesterpaneleket függőlegesen mozgatva, lassan – hirtelen lö-
késszerű mozgások nélkül – kell emelni. A daruzás során ügyel-
jünk arra, hogy a darukötelek feszesek legyenek, ügyeljünk az 
egyenletes tehereloszlásra. Az elemeket lassan eresszük az alátá-
masztó állványzatra. Fokozottan ügyeljünk – az állványzat közelé-
ben – az oldalirányú mozgások kiküszöbölésére.
Az elemek pontos elhelyezését biztosítandó az emelésnél mini-
mum két szakember igazítja a helyére mesterpaneleket. 

A felfekvési felületnek egyenletesnek kell lennie. A panelt mi-
nimum 1 cm vastag min. M5 (Hf 50) habarcsra kell fektetni.
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Szerelési munkák
Elemkapcsolatok
Az egymás mellé helyezett födémelemek összeillesztésénél arra 
kell törekedni, hogy az illesztési hézag lehetőség szerint 0-5 mm 
legyen. Esetlegesen kialakuló 5-10 mm közötti hézag esetén tö-
mítést kell a későbbiekben alkalmazni. Ha a panelek közötti el-
helyezési távolság 10 mm-nél nagyobb, akkor a hézag alulról fel-
rögzített hézagtakarással (zsaluzással) és a hézag kibetonozásá-
val szüntethető meg. 
Az elemek megfelelő együttdolgozását a felbeton és az abban el-
helyezett keresztirányú elosztóvasalás biztosítja. Ezért az elemek 
csatlakozó hézagai mentén – az idevonatkozó vasalási tervnek 
megfelelően – a hézag vonalára merőleges elosztó vasalást (hé-
zagvasalást) kell kialakítani. Elosztóvasalásként normál betonacél 
(pl. 10/20) vagy méretre vágott hegesztett háló (pl. 8/15×15, szé-
lesség: 0,50 m) is alkalmazható.

Monolit rész kialakítása – helyszíni vasalás
Elsőként a fent említett hézagvasalást kell kialakítani. Ezt köve-
tően készítjük el a vasalásai tervben rögzített felső vasalást és az 
egyéb kiegészítő (pl. válaszfalak alatti) vasalást.
A vasalás elhelyezése előtt ügyeljünk arra, hogy a födémelemek 
felülete szennyeződéstől mentes legyen.

A födém helyszíni vasalását mindig a statikus tervező által el-
készített vasalási terveknek megfelelően kell kialakítani és be-
építeni. 

Koszorúkialakítás – lemezperem
A felső vasalási tervnek megfelelően kialakítjuk a koszorú vasa-
lását. Először a koszorúba csatlakozó bekötővasakat helyezzük el 
a tervnek megfelelő méretben és kialakításban. Ezt követően be-
fűzzük a koszorú hosszvasait képező 4 db acélbetétet min. 2 cm2.
A bekötővasak felett – szintén a tervben megadott méretben – 
elhelyezzük a hegesztett acélhálót.

Kísérő tervdokumentáció
A LEIER mesterpanelekból készülő födémszerkezeteket minden esetben az idevonatkozó utasításoknak és előírásoknak megfelel-
ve, a LEIER cégcsoport által kiadott kísérő tervdokumentációt figyelembe véve kell építeni.

A kísérő dokumentáció tartalma:
 ▪ szállítólevél;
 ▪ födémpanel elhelyezési terv;
 ▪ ( felső vasalási terv. ) – igény szerint külön díjazás ellenében 

Az építkezés megnevezését, az épületrészt, a beépítési szintet, a megrendelés számát, a födémvastagságot, a betonminőséget, az alátámasztás távolságát és irányát, 
a terv készítőjének elérési lehetőségét a terv fejlapja adja meg.
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Áthidalások
A födémmel egybeépített rejtett gerendás nyílásáthidalások 
kialakítása során az gerenda vonalában zárt zsaluzatot kell készí-
teni. A zsaluzás síkja a födémelemek alsó síkjával egybeesik.
A zsaluzatot külön alátámasztó állványzatra kell építeni. 
Az áthidalási szakaszon a mesterpanelek a rejtett gerendába van-
nak bekötve.

A rejtett gerenda vasalását a vonatkozó vasalási terv alapján kell 
kialakítani.

Áttörések
Az előre meghatározott födémáttöréseket a mesterpanelek-
ben a gyártás során kialakítják. A monolit födém rész építése so-
rán ezekhez az áttörésekhez igazodó kirekesztéseket kell létesíte-
ni. A kirekesztésekkel a helyszínen betonozott födémrészben biz-
tosítjuk az áttörés keresztmetszetét. Ügyeljünk a megfelelő kitá-
masztásra és a kirekesztések elmozdulás elleni biztosítására.
Az áttörések körül kiegészítő vasalásra van szükség. Ezt a vasálási 
terv alapján kell kialakítani. 
A kirekesztések csak a helyszíni beton szílárdulását követően 
távolíthatók el. 

Lehetőség van utólagos födémáttörés létesítésére is. A helyszíni 
áttörhetőség mértéke maximum 20 cm átmérővel történhet. 
Egy keresztmetszetben az áttörések egymástól mért minimális 
távolsága 70 cm. A helyszíni áttöréseket csak erre alkalmas eszkö-
zökkel lehet elvégezni (pl. koronafúróval). 

Amennyiben az elektromos csatlakozódobozok nem kerültek 
már a gyártás során beépítésre, a szükséges nyílások, fészkek az 
építkezés során is kialakíthatók. A mesterpanelek elhelyezését 
követően az elemeket alulról lehet kifúrni!
Fontos: Fentről történő fúrás esetén a födém alsó oldalán szilán-
kos kitörések jelentkezhetnek!

Kétirányban teherviselő lemez
Kétirányban teherviselő lemez kialakításához a keresztirányú va-
salást szintén a panel felszínére kell elhelyezni. Ekkor az illeszté-
si vasalás elhagyható. Kétirányban teherviselő lemez alkalmazá-
sát csak indokolt esetben (nagy fesztáv, alátámasztások adott-
sága) javasoljuk, mivel jelentős helyszíni vasmennyiséget és élő-
munkát igényel.

Szabványok, engedélyek:
MSZ EN 13747:2005+A1:2009

Tanúsítványok:
A LEIER termékekhez tartozó üzemi gyártásellenőrzési tanú-
sítványok cégcsoportunk honlapján (www.leier.eu) tekinthe-
tők meg.
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Betonozás
Betonozást megelőző munkák
A betonozás megkezdése előtt a mesterpanelek felületét meg 
kell tisztítani a szennyeződésektől. A csatlakozásoknál esetle-
gesen kialakult réseket el kell tömíteni. A tömítés nagyobb hé-
zag esetén alázsaluzással is történhet, kisebb hézagnál pedig az 
építőiparban használatos tömítőanyagok használhatók. Tömítő 
anyag alkalmazása esetén ügyelni kell arra, hogy az alsó felületre 
anyag ne kerüljön, mert az zavarhatja a későbbi szakipari munká-
kat (glettelést, festést). 
A mesterpanelek felületét portalanítani, illetve előnedvesíteni kell. 
A nedvesítés során kerüljük el az összefüggő víztócsák kialakulását. 
A betonozási munkákat csak az összes pótvas, szerelvény elhe-
lyezése, illetve a műszaki ellenőr betonozási engedélye után le-
het megkezdeni.

Beton bedolgozás
A födém monolit részének betonozásához legalább C20/25 szi-
lárdsági osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból ké-
szüljön, 16 mm maximális szemcseátmérővel (C20/25-16-F45-
XC1). 

A beton födémre való feljuttatása lehetőleg betonpumpával tör-
ténjen. Ebben az esetben (és akkor is, amikor a betont konténer-
rel vagy szállítószalaggal vagy egyéb módszerrel juttatják a fö-
démre) ügyelni kell arra, hogy a beton a födémpanelra legfeljebb 
20-25 cm magasságból zuhanjon. Pontszerű ütőhatás, koncentrált 
betonráömlesztés a kivitelezési munka során nem megengedett! 
A betonozás során a helyszíni vasalást nem szabad elmozdítani.
A bedolgozott betont folyamatosan és egyenletesen tömörítsük 
vibrátor használatával. 

Egy födémmező teljes betonmennyiségét lehetőleg munkahé-
zag nélkül, egy ütemben kell bedolgozni. Ha a munkahézag kép-
zése nem kerülhető el, úgy erről a műszaki vezetőnek vagy a ter-
vezőnek kell intézkedni (helykialakítás, felület, kitüskézés stb.). 

Betonozás utómunkálatai
Gondoskodjunk a megfelelő utókezelésről: A felbetont az első na-
pok során megfelelő intézkedésekkel (lefedés, öntözés, védőréteg 
felhordása) óvni kell a kiszáradástól. Amennyiben a födémele-
meket nem egészen szorosan helyeztük el, cementpép folyhat át 
a réseken, ezért az összeillesztéseket az elemek között, valamint az 
elem és a fal között a betonozást követően meg kell tisztítani.
Az alátámasztások általában akkor távolíthatók el, ha a felbeton 
szilárdsága eléri a tervezett szilárdság 80%-át, ez általában három 
hét után következik be. Különleges környezeti feltételek esetén 
a három hetes idő változhat (hideg időben hosszabb, de rövi-
debb idő is lehet, pl. kötésgyorsítók használatakor). 
A födém önsúlyán felül csak akkor terhelhető, ha a szilárdsá-
ga elérte a tervezett szilárdság 100%-át, de akkor is a tervezett 
teherbírásnak megfelelő mértékig. A szilárdság ellenőrzésére 
célszerű 2x3 db szabványos próbatestet venni friss betonból, és 
azokat 3 hetes illetve 28 napos korban laboratóriumi szilárdsági 
vizsgálatnak alávetni. 

Egyéb fontos tudnivalók:
 ▪ Többszintes épületeknél az alsó szintek alátámasztásai a felet-
tük lévő szintek kizsaluzásáig nem távolíthatók el, vagyis a ki-
zsaluzás menete felülről lefelé történjen.

 ▪ Betonozás előtt ellenőrizni kell az alátámasztásokat, szakszerű 
kivitelezésüket, ha szükséges a dúcokat után kell feszíteni.

 ▪ Ellenőrizni kell, hogy az összes szükséges acélbetét, egyéb be-
tervezett szerelvényt elhelyezték-e és biztosan rögzítetették-e.
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KOSZORÚ RéSZLET   Mesterpanel – monolit áthidaló kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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FödéM RéSZLET    Mesterpanel – szélső főfal kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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LeierthermVF10/50NFtípusúkerámiaválaszfalfalazóelem

Leierelıregyártotttkéregpanel

Beltérivakolat

Kiékelésafödémhezés
PURhabkitöltés

1

2

3 4

LMPFödémszerkezet20cm

FödéM RéSZLET     Mesterpanel – válaszfal kapcsolat 1:10

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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 A LEIER üreges födémpallók előnyei

Tartós, állandó minőség. A korszerű gyártástech-
nológia és a felhasznált anyagok egyenletes, kiváló 
minőséget biztosítanak.

Gyors és egyszerű kivitelezés. Az előfeszített 
üreges födémpallók egyszerűen a helyükre emelve 
beépíthetők. Az építés során nincs szükség külön 
zsaluzatra és alátámasztásra. Kevesebb élőmunkát 
igényelnek.

Nagy fesztávú terek lefedésére alkalmasak. 
A LEIER üreges födémpallókkal 3,50-23,50 m fesztá-
vú terek fedhetők le.

Azonnal terhelhető. Nem jelentkezik állásidő a 
födémelemek elhelyezésénél. A beépítés után köz-
vetlenül terhelhető a födém.

Gépészeti csővezeték elhelyezésének a lehető-
sége. A födémpanelok üregeiben megoldható a 
különböző csővezetékek elhelyezése. Ez a gépészeti 
tervek készítése során külön figyelembe vehető.

Költségtakarékos építés. Megtakarítható a segéd-
szerkezetek helyszínre szállításának, majd azok el-
szállításának, illetve az alátámasztások megépítésé-
nek és lebontásának a munka- és időráfordítása, így 
nincs szükség a segédszerkezetek tisztítására sem.

Nem igényel vakolást. A korszerű gyártástech-
nológia következtében a kéregrész kellően homo-
gén sima külső felülete glettelés után közvetlenül 
festhető.

A LEIER üREGEs födémpALLóKRóL

A LEIER üreges födémpallók nagyobb falközméretű terek lefedé-
sére alkalmas korszerű, előre gyártott vasbeton előfeszített fö-
démelemek. A födémpallók egymás mellé építésével olyan teljes 
értékű (teherhordó) födémszerkezet létesíthető, melynél nincs 
szükség külön helyszíni vasbeton rész kialakítására, a beépítést 
követően azonnal terhelhető.

A várható terhelés és a támaszköz nagyságának függvényében a 
LEIER cégcsoport eltérő vastagságú és erősségű födémpallókat 
kínál. Az előfeszített üreges födémpallókat a ma elérhető legmo-
dernebb technológiával felszerelt jánossomorjai üzem állítja elő. 

A LEIER üreges födémpallók 16; 20; 26,5; 32; 40, 45 és 50 cm-es 
vastagságban készülnek. Az ez alapján forgalmazott 6-féle fö-
démpalló típus normál (1), illetve erősített (2) vasalással rendel-
hető. Az előfeszített vasbeton födémpallókkal lefedhető tér fal-
köz mé-rete 3,50-23,50 m között változhat.

A pallók szélessége egységesen 120 cm. Az alkalmazott betonmi-
nőség a LÜF 16 és a LÜF 20 jelű födémpallók esetében C40/50,  
a többi típusnál C50/60.

felhasználási terület
A LEIER üreges födémpallók – a nagy számú méretválasztéknak 
köszönhetően – alkalmazása széles körű. Különösen előnyös az 
alkalmazásuk nagy fesztávú terek feletti födém létesítésénél.
Jellemző felhasználási terület:
 ▪ lakó- és irodaépületek,
 ▪ ipari és mezőgazdasági létesítmények,
 ▪ csarnokok,
 ▪ parkolóházak, raktár- és sportcsarnokok.
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LEIER üREGEs födémpALLó

Lüf 32-1, Lüf 32-2

Tömeg
[kg/fm] 492

[kg/m2] 410

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 32-1 5,50–15,00

LÜF 32-2 6,00–17,00

Feltámaszkodás [cm] 12

Lüf 26,5-1, Lüf 26,5-2

Tömeg
[kg/fm] 444

[kg/m2] 370

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 26,5-1 4,50–13,00

LÜF 26,5-2 5,00–14,50

Feltámaszkodás [cm] 10

Lüf 20-1, Lüf 20-2

Tömeg
[kg/fm] 348

[kg/m2] 290

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 20-1 4,00–9,50

LÜF 20-2 4,00–11,00

Feltámaszkodás [cm] 10

Lüf 16-1, Lüf 16-2

Tömeg
[kg/fm] 282

[kg/m2] 235

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 16-1 3,50–7,00

LÜF 16-2 3,50–8,00

Feltámaszkodás [cm] 8

LE
IE

R 
ü

RE
g

Es
 f

ö
d

ém
pA

LL
ó



www.leier.eu52
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LEIER üREGEs födémpALLó

Lüf 45-1, Lüf 45-2

Tömeg
[kg/fm] 636

[kg/m2] 530

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 
45-1 9,00–18,00

LÜF 
45-2 9,50–20,00

Feltámaszkodás [cm] 15

Lüf 50-1, Lüf 50-2

Tömeg
[kg/fm] 768

[kg/m2] 640

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 
50-1 12,00–23,50

LÜF 
50-2 15,00–23,50

Feltámaszkodás [cm] 15

1158

1200

50
0

Lüf 40-1, Lüf 40-2

Tömeg
[kg/fm] 552

[kg/m2] 460

Falköz méret  
tartomány [m]

LÜF 
40-1 8,50–17,00

LÜF 
40-2 9,00–19,00

Feltámaszkodás [cm] 15

LEIER üreges födémpallók jelölése
Jelölés pl. LÜF 32-2 

LÜF:  LEIER üreges födémpalló    
32:  a födémpalló vastagsága cm-ben;
2:  erősített vasalásű födémpalló;
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TERvEzésI IRáNyELvEK

szerkezettervezés
A rendelkezésre álló adatok alapján minden esetben el kell készí-
teni a kialakítandó LEIER vasbeton pallós födém szerkezeti tervét. 
Ebben meg kell adni, és figyelembe venni az alábbiakat:
 ▪ a teherhordás irányát;
 ▪ a födémpallók típusát, kiosztását, szükséges száma;
 ▪ a különböző szerkezeti kapcsolatokat, vasalásokat;
 ▪ a kész födémet terhelő épületszerkezeteket (válaszfalakat);
 ▪ minden olyan egyéb információt, amely a födém építését segí-
ti és megkönnyíti.

A födémpallók 1,20 m szélesek. Ez az épület tervezése során fi-
gyelembe véve a legkedvezőbb (leggazdaságosabb) eljárás, ha a 
kialakítandó terek (a teherhordás irányára merőleges) szélességi 
méretét 1,20 m egész számú többszöröseként határozzuk meg.
A födémpallók kiosztását a fal mellől kezdve végezzük. A szélső 
(első) födémpallók keresztirányú felfekvésének mértéke 1-2 cm.
A pallók közötti hézagokba – statikus tervező által előírt méretű 
(min. Ø8 mm ) – hézagvasalást kell elhelyezni és ki kell betonozni. 

feltámaszkodás – koszorú
A LEIER vasbeton födémpallók csak – a födémterheknek megfe-
lelő – kellő teherbírással rendelkező tartószerkezetre építhetők. 
A felfekvés mértéke a fesztáv 1/100-ad része, de nem lehet ke-
vesebb az adott födémpalló típusra vonatkozóan (táblázatban) 
megadott értéknél (min. 80–150mm).

falazott szerkezetre épített födém
A feszített vasbeton födémpallókat mindig a koszorúba kötve 
kell beépíteni. A födémpallókat a feltámaszkodási felületen min. 
1 cm vastag habarcsterítésre, vagy neopren csíkra kell fektetni. 
A koszorú magassága a födémpalló magasságával megegyező. 
A födémpallók közötti hézagokba a koszorúba nyúló bekötőva-
sakat kell elhelyezni. Ezek a koszorú 4 db hosszanti betonacéljait 
körülhurkolva részben kengyelezésként is funkcionálnak.  
A bekötővasak közötti koszorúszakaszon külön kengyelezés 
készül.
Külső főfali koszorúknál a hőtechnikai követelményeknek megfe-
lelő vastagságú, külső oldali hőszigetelésről külön gondoskodni 
kell!

A koszorú vasalását, a hézag- és bekötővasalást, illetve az al-
kalmazott betonminőséget minden esetben statikus tervező 
határozza meg.

A falazott szerkezetekre épített üreges födémpallók feltámaszko-
dása alatt teherelosztó sávot kell létesíteni. Ennek szükségessé-
gét és kialakítását statikus tervező határozza meg.
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Kéregelemes vasbeton falra épített födém
A kéregelemes fal helyszíni vasbeton magjának betonozását a 
belső kéregrész felső síkjától mérve 10 cm mélyen kell befejezni. 
A beton szilárdulását követően a födémpallók – min. 1 cm vastag 
habarcsterítésre vagy neopren alátétre fektetve – a falra felfektet-
hetők. Ezt követően alakítható ki a koszorú.
A külső kéreg és a födémpalló közötti koszorú vasalását, a hé-
zag- és bekötővasalást statikus tervező határozza meg. Részletes 
információért forduljon a LEIER cégcsoport szakembereihez.

Amennyiben szükséges a koszorú magasságában a kéregfal kül-
ső kéregrészének elhagyásával növelhető a koszorú szélessége 
(pl. kis falvastagság esetén).
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vasbeton tartóra támaszkodó födém
Vasbeton vázas épületeknél a vasbeton tartóra feltámaszkodó 
födémpallók végei helyszíni vasbeton koszorúhoz kapcsolód-
nak. A megfelelő együttdolgozást a födémpallók közötti héza-
gokban elhelyezkedő bekötő vasak, valamint az előzetesen a 
tartókba épített összekötővasak biztosítják.
A födémpallókat a felfekvési felületen min. 1 cm vastag ha-
barcsterítésre vagy neopren alátétre helyezve kell a vasbeton 
tartókra fektetni.

vagy 
rugalmas szalag
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szélső födémmező
Korábban említettük, hogy az épület tervezése során a lefedésre 
kerülő terek méretét célszerű úgy meghatározni, hogy egész szá-
mú födémpallóval a teljes tér lefedhető legyen. Ehhez a lefedésre 
kerülő tér szélességi (teherhordás irányára merőleges) mérete 
1,20 m egész számú többszöröse kell legyen. 
Amennyiben – a kötetlenebb tervezés igénye miatt – ez nem tel-
jesül, akkor az utolsó (teljes méretű) födémpalló és a fal síkja kö-
zötti szélső mezőben méretre vágott elemek beépítése szüksé-

ges. A méretre vágás minden esetben az előzetes egyeztetés (és 
a gyártó rendelkezésére bocsátott tervek) alapján a gyártás so-
rán végzik.

födémáttörések – kiváltások
A LEIER üreges födémpallókból készülő födémekben a szükséges 
födémáttöréseket minden esetben – előzetes egyeztetés alapján 
– a gyártás során alakítják ki. Utólagos, helyszíni áttörés létesítése 
tilos!
A födémpallók vághatósági helyeit, és az áttörések vágási mére-
teit a szaktervező kollégákkal folytatott tervegyeztetések alkal-
mával kell tisztázni.

Az üreges födémpallókban monolit sáv beépítése nélkül kialakít-
ható legnagyobb áttörés szélessége 1,20 m, amely egy födém-
palló kiváltásával képezhető. Ehhez a két szomszédos födémpal-
lóra támaszkodó kiváltó szerkezetek beépítése szükséges.

Acélkeretes kiváltás
A kiváltás helyén a födémpalló vége egy acélkeretre támaszko-
dik. Ez a keret a két szomszédos födémpallóra továbbítja terheit. 
A kiváltó acélkeretet a gyártó forgalmazza.

Tűzállóságot garantáló (f90) kiváltás
A födémpalló végeken – a gyártás során – monolit részt alakíta-
nak ki, amelyhez kétoldali acél szögvasak kapcsolódnak. A kivál-
tás helyén a födémpalló a kétoldali acél szögvassal támaszkodik  
a két szomszédos födémpallóra.
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~ 600 ~  x 1200
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üreges födémpalló és elemes födém kapcsolat
A feszített födémpallós födém és az elemes födémek megfele-
lő kapcsolatát kalapácsfej alakú bevágásokkal képezzük. A bevá-
gást az elemes födém monolit részével együtt betonozzák ki. 
A kalapácsfej bevágások számát és távolságát, valamint a kialakí-
tandó vasalást statikus tervező határozza meg.

A födém alsó síkján a különböző gépészeti vezetékek, szerel-
vények függesztési, rögzítési lehetőségeit és módjait a gyár-
tó adja meg.
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Acélkeretes kiváltás

Tűzállóságot garantáló (F90) kiváltás
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Minden egyes födémpalló típus esetében kétféle teherbírású – 
normál és erősített vasalású – palló közül választhatunk.  
Az erősített vasalású födémpallók – adott fesztáv és terhelés ese-
tén – lehetőséget biztosítanak kisebb vastagságú födémszerke-
zet kialakítására. 

Az egyes födémpallók méretezési ellenállásainak ismeretében 
az ellenőrzést az alábbiak szerint végezhetjük:

Adatok:
Típus: LÜF 20-1
Falköz: 6,5 m
Fesztáv: 6,70
Terhek alapértéke:
•	 Önsúly: 3,48 kN/m2 (nem kerül beszámításra az állandó 

terhek alapértékébe)
•	 Padlórétegek: 2,75 kN/m2

•	 Válaszfal teher elosztva: 1,75 kN/m2

•	 Összesen: g2 = 4,50 kN/m2

•	 Hasznos teher: ph = 3,00 kN/m2

•	 Mértékadó teher tervezési értéke EUROCODE szerint:
•	 qsd = 1,35*g+1,5*ph = 1,35*4,50+1,5*3,0 = 10,575 kN/m2

•	 qrd LÜF20-1 = 11,0 kN/m2 táblázatból.
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LEIER üreges előfeszített födémpalló  tervezési ellenállási értékei  az elem önsúlyán felüli terhelésekre.  
kN/m2 mértékegységben megadva.

Támaszköz (m) LÜF 
16-1

LÜF 
16-2

LÜF 
20-1

LÜF 
20-2

LÜF 
26,5-1

LÜF 
26,5-2

LÜF 
32-1

LÜF 
32-2

LÜF
40-1

LÜF
40-2

LÜF 
45-1

LÜF 
45-2

LÜF 
50-1

LÜF 
50-2

3,5 25,7 33,2

4 19,0 24,8 34,8

4,5 14,4 19,1 26,9 36,5

5 11,1 14,9 21,1 29,0

5,5 8,7 11,8 16,9 23,4 37,4

6 6,8 9,4 13,6 19,1 32,9 36,8

6,5 5,4 7,6 11,0 15,7 27,4 34,9

7 4,2 6,1 9,0 13,1 23,0 29,5 37,6

7,5 3,3 4,9 7,4 10,9 19,4 25,1 32,1 34,8

8 4,0 6,0 9,1 16,5 21,5 27,6 32,1

8,5 3,2 4,9 7,7 14,1 18,5 23,9 29,7 31,8

9 3,9 6,4 12,0 16,0 20,8 27,0 27,7 37,3

9,5 3,2 5,4 10,3 13,9 18,1 23,7 24,3 32,9

10 4,5 8,8 12,0 15,8 20,9 21,4 29,1 33,3

10,5 3,7 7,6 10,5 13,9 18,5 18,8 25,9 29,6

11 3,0 6,5 9,1 12,2 16,4 16,6 23,1 26,4 32,8

11,5 5,5 7,9 10,7 14,5 14,7 20,6 23,6 29,5

12 4,6 6,9 9,4 12,9 13,0 18,5 21,1 26,5 33,4

12,5 3,9 5,9 8,2 11,5 11,5 16,6 18,9 23,9 30,1 35,6

13 3,2 5,1 7,2 10,2 10,2 14,9 17,0 21,6 27,2 32,3

13,5 4,4 6,3 9,1 9,0 13,3 15,2 19,5 24,7 29,4

14 3,7 5,4 8,0 8,0 12,0 13,7 17,7 22,4 26,7

14,5 3,2 4,7 7,1 7,0 10,8 12,3 16,0 20,3 24,4

15 4,0 6,3 6,2 9,7 11,0 14,5 18,4 22,2

15,5 3,4 5,6 5,4 8,7 9,9 13,1 16,7 20,3

16 4,9 4,7 7,8 8,8 11,9 15,2 18,5

16,5 4,3 4,0 6,9 7,9 10,8 13,7 16,9

17 3,7 3,5 6,2 7,0 9,8 12,5 15,4

17,5 3,2 2,9 5,5 6,2 8,8 11,3 14,1

18 4,8 5,5 7,9 10,2 12,9

18,5 4,3 4,8 7,1 9,2 11,7

19 3,7 4,2 6,4 8,3 10,7

19,5 3,2 3,7 5,7 7,4 9,7

20 2,8 3,1 5,1 6,6 8,8

20,5 4,5 5,9 8,0

21 4,0 5,2 7,2

21,5 3,5 4,6 6,5

22 3,0 4,0 5,8

22,5 3,5 5,2

23 2,9 4,6

23,5 4,0

Mrd (kNm/m) 46,2 58,3 81,4 107 176,3 217,2 273,5 338,3 355,2 455,3 521,6 621,6 775,7 885,3

Vrd ( kN/m) 58,8 61,1 75,3 77,5 106,9 112,1 131,4 140,2 205 220,1 246,3 261,5 342,7 359,1

g1(kN/m 2) 2,35 2,9 3,7 4,1 4,6 5,3 6,4
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A födémpallókat platós szállító járművön, közvetlenül egymásra 
rakodva és pántokkal leszorítva szállítják az építési helyszínre. 
Az elemeket a szállító járművön – a gyártó által biztosított – acél 
teherelosztó gerendákra rakva rögzítik.
A szállítás során legfeljebb négy sor palló helyezhető egymásra!

A zökkenőmentes szállítás érdekében meg kell oldani a szállító 
jármű építési területre történő ki- és behajtási lehetőségét.  
Az egyéb esetlegesen szükséges intézkedésekről (mint parkolási 
tilalom személyautóknak, útlezárás, behajtási engedélyek stb.) 
előzetesen gondoskodni kell. Külön ügyelni kell a közlekedési 
előírások betartására.

A kifogástalan be- és kihajtás lehetőségét, valamint az építési 
területen a megfelelő beállóhely kialakítását (amennyiben ez 
lehetséges) a kivitelezőnek kell biztosítania. Ügyelni kell a kanya-
rok ívére, a rámpákra, a parkoló autókra, az esetleges magassági 
korlátokra, a súlykorlátozásokra. 

építéshelyi tárolás
Az építéshelyi tárolás céljára egy alkalmas sík tároló fe-
lületet kell kialakítani. A födémpallókat minden esetben 
vízszintes helyzetben – legfeljebb 8 sorban egymásra rakva 
– tároljuk. 
A legalsó pallót a terepszinttől mérve legalább 20 cm maga-
san kell elhelyezni. Erre a célra is felhasználhatók a szállítás 
során alkalmazott acél teherelosztó gerendák.

A gyártó a szállítás során is felhasznált acél teherelosztó 
gerendákat – igény esetén – díjmentesen rendelkezésre 
bocsátja a helyszíni tárolás idejére.

Az egymásra helyezett pallók között – legalább a pallók 
szélességével megegyező hosszúságú – alátétfákat kell 
elhelyezni a szélektől legfeljebb 0,50 m távolságra. Az egyes 
sorok alátétfái pontosan egymás felett helyezkedjenek el. 

Hosszabb idejű tárolás esetén gondoskodjunk az elemek 
időjárási hatásokkal szembeni megfelelő védelméről. 

A födémpallókat minden esetben a beépítési helyzetnek meg-
felelően kell szállítani és tárolni.
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Az elemek lerakodása, daruzás
A födémpanelok mozgatását (emelését) autódaruval vagy telepí-
tett daruval végezzük. A szállító járműhöz hasonlóan az autó-
daru esetében is előre gondoskodni kell a megfelelő helyszín 
biztosításáról. Külön ügyelni kell arra, hogy az emelést semmi ne 
akadályozhassa (faágak, vezetékek, kábelek stb.) 

A rakodást (beemelést) megelőzően ellenőrizzük az építési hely-
színre szállított elemeket (típusát, számát stb.).

Az emeléshez 2 db speciális megfogócsipesz szükséges, melyet 
a gyártó rendelkezésre bocsát. (A gyártás során a födémpallókba 
nem építenek be külön emelőfüleket.) 

A megfogócsipeszeket a palló mindkét végén egyenlő távol-
ságra (a szélektől mérve legfeljebb 1,00 m-re) kell elhelyezni 
a hosszanti bordákba kapaszkodva. A megfogási helyeken a 
megfogócsipeszek alatt – biztonsági okokból – célszerű biztonsá-
gi láncot végigvezetni.

Az emelőkötél ágak vízszintessel bezárt szöge min. 60° legyen.

A födémpallót függőlegesen mozgatva, lassan – hirtelen lökés-
szerű mozgások nélkül – kell emelni. A daruzás során ügyeljünk 
az egyenletes tehereloszlásra. 
Ügyeljünk arra, hogy az emelés során a falpanel oldalirányba ne 
mozdulhasson el, ne ütődhessen más elemnek, szerkezetnek.

Lehetőség szerint a födémpallókat a szállító járműről közvetlenül 
a beépítési helyükre emeljük.
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födémpallók elhelyezését megelőző munkák
Falazott szerkezetekre épített pallós födém feltámaszkodása 
alatt teherelosztó sávot kell létesíteni. Ezt a statikus tervező által 
meghatározott méretben kell kialakítani a tervben megadott 
vasalással (összekötővasalással) és betonminőséggel.

Vasbeton kéregfalakra épített födém esetén a mag betonozása 
során ügyeljünk arra, hogy a műveletet a belső kéregfelső síkjától 
mérve 10 cm mélyen fejezzük be. A betonozás során kell elhe-
lyezni a statikai tervnek megfelelő elkészített összekötővasalást.

A födémpallók beépítése csak a beton szilárdulását követően 
kezdhető meg.

födémpallók elhelyezése, beépítés, szerelés
A LEIER üreges födémpallókat 1 cm cementhabarcsba (vagy neo-
prén csíkra) fektetve kell beépíteni. Az ajánlott habarcsminőség 
min. M5 (Hf-50).

A pallók emelését (daruzását) a korábban leírtaknak megfelelően 
kell végezni. Az elhelyezés során a pallókat óvatosan a beépítési 
helyére kell ereszteni úgy, hogy az előírt feltámaszkodás mindkét 
pallóvégnél teljesüljön. A pallókat pontosan a helyükre kell iga-
zítani, szorosan egymás mellé helyezve. Ügyeljünk arra, hogy a 
leeresztés során a daru az elemet vízszintes helyzetben tartsa,  
ne billegjen. A már elhelyezett elemeket ne mozdítsuk el, azok-
ban kárt ne okozzunk.

A födémpallók elhelyezését követően alakítjuk ki a hézag- és 
bekötővasalást, valamint a koszorúvasalást a statikust tervnek 
megfelelően.

A betonozás megkezdése előtt el kell helyezni a hosszanti üre-
gekben vezetett különböző vezetékeket, kábeleket, gépésze-
ti csöveket (amennyiben szerepel ilyen a tervekben). Ezeket min-
den esetben az ide vonatkozó gépészeti tervrészek alapján kell 
kialakítani.

A beépítés és szerelés csak tiszta, száraz, portalanított alapfe-
lületen végezhető.

Az esetleges tárolás és építés során biztosítani kell födémpal-
lók csapadékvízzel szembeni megfelelő védelmét. 
A födémpallókban maradó víz elvezetéséhez üregenként egy 
víztelenítő furatot kell kialakítani a gerendavégeken.
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Hézagkitöltő betonmennyiség

Födém típus Kitöltő beton  [liter/m2]

LÜF 16 kb. 5,2

LÜF 20 kb. 6,4

LÜF 26,5 kb. 8,4

LÜF 32 kb. 11,4

LÜF 40 kb. 12,3

LÜF 45 kb. 13,4

LÜF 50 kb. 16,9

Betonozás
A betonozás megkezdése előtt ellenőrizni kell a födémpallók 
közötti hézagokat (az elemek illeszkedését), a vasalások elhelyez-
kedését a koszorúzsaluzatot.
A hézagok belső felületét elő kell nedvesíteni. 

A friss beton mélyen az üregekbe folyását az üregek végébe he-
lyezett műanyag dugók akadályozzák meg.

A betonozást a statikai tervek szerinti minőségben, a vonatkozó 
szabványok és egyéb technológiai előírások figyelembevételé-
vel kell végezni. Az alkalmazott beton minősége a statikus által 
megadott. 
A hézagokat és a koszorút egy ütemben kell betonozni. A be-
tonozás során ügyelni a megfelelő betontakarásra, valamint az 
egyenletes tömörítésre.

A betonozást követően gondoskodjunk a körülményeknek (pl. 
időjárás) megfelelő, a vonatkozó előírások szerinti utókezelésről.

A födémelemek szerelése után a panelok víztelenítő fu-
ratait okvetlenül elenőrizni kell, hogy a panelban esetlegesen 
benntmaradó víz okozta kellemetlenségeket elkerüljük.

felületképzés
A LEIER üreges födémpallók – a korszerű gyártástechnológiának 
köszönhetőn – olyan homogén sima fülettel rendelkeznek, amely 
nem igényel vakolást. Glettelés után közvetlenül festhetők. 

szabványok:
MSZ EN 1168:2005 + A2:2009

Tanúsítványok:
A LEIER termékekhez tartozó üzemi gyártásellenőrzési tanú-
sítványok cégcsoportunk honlapján (www.leier.eu) tekinthe-
tők meg.
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KoszoRú RészLET   Közbenső vb gerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   szélső vb gerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Közbenső főfal - pallós födém kapcsolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!

1:10



www.leier.eu 67

ÜR EG ES FÖDÉ M PALLÓ

RészLETRAJzoK

Ré
sz

LE
TR

A
Jz

o
k

min.80mm
min.10mm

min.10mm

Helyszínikibetonozás

bekötıvasalás

1

2

3

4

5

6

PVClezáródugó



Hıszigetelés

Helyszínivasalás

7 Kiegészítıágyazóhabarcs

1 2

4

5

6

7
9 8

8

3

9 Fugavasalásmindenfugában

Falazottszerkezet()

KoszoRú RészLET   Közbenső főfal - pallós födém kapcsolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Acélgerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Acélgerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Acélgerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Acélgerenda + Lüf födém csatlakozása

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Közbenső főfal - pallós födém kapcsolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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KoszoRú RészLET   Közbenső főfal - pallós födém kapcsolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításuk,  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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keresse további kiadványainkat:

www.leier.eu

Mélyépítés, környezettechnika
Alkalmazástechnika

Díszburkolatok
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Tetőfedő rendszer
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Kéregfalak, lépcsők
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Magasépítési termékek
Beton és kerámia falazórendszerek
Alkalmazástechnika

Kéményrendszerek
Alkalmazástechnika


