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Milyen padlószerkezetet tervezzen egy adott helyre az
építész? Milyen terhekkel és anyagjellemzőkkel
számoljon? Mitől függ a padló rétegeinek vastagsága és
minősége? Mire kell ügyelni az aljzat kivitelezése és
burkolásra előkészítésekor? Vannak-e előírások az aljzatok
vastagságára?
Miből készüljön vagy készülhet az aljzat, és milyen szilárdságú legyen? Milyen a
padlószerkezet felépítése? Az új anyagok és körülmények, valamint az elavult magyar
szabályozás miatt gyakran nehéz ezekre a kérdésekre egyértelmű választ adni.
A burkolatokkal kapcsolatos reklamációk döntő többségét az aljzatok nem megfelelő
minősége okozza. Érdemes tehát áttekinteni a padlószerkezetekre vonatkozó
előírásokat, szabványokat, hogy lássuk, melyik területeken akadnak tennivalók a
szakmai ismeretek felfrissítésére, ezzel a leggyakoribb hibák megelőzésére.
Nézzük meg elsőként, melyek a szabványokban a padlóburkolatokkal és aljzataikkal
szemben támasztott feltételek, milyen padlószerkezetek készültek régebben és ma,
milyen anyagokkal és rétegvastagságokkal kell számolni új épületek kivitelezése, vagy
például régi épületek felújítása és átalakítása során.
Az épületszerkezetekre vonatkozó előírások
Az épületszerkezetekkel, köztük a padlókkal és azok aljzataival szemben támasztott
követelményeket tartalmazó legújabb magyar szabványokat – az MSZ 04-803-as
sorozatot – a '90-es évek elején vezették be. Ezek, a többségükben ma is hatályos, 04803/1-től a 04-803/25-ig bezárólag megjelent szabványok gyakorlatilag az összes
épületszerkezetre vonatkozó előírást tartalmazzák.
Az MSZ 04-803-as szabványokban az egyes szerkezeti elemek tűréseire vonatkozó
pontossági értékek az MSZ 7658/2-82 Építőipari tűrések, pontossági osztályok
követelményeire utalnak. Az adott szerkezeti elemmel szemben támasztott
• műszaki, gazdasági követelmények,
• üzembiztonság,
• esztétikai szempontok stb. alapján
határozzák meg, melyik épületszerkezeti elemre milyen pontossági követelményt
írnak elő. Megjegyzésre érdemes, hogy a 20 éve megjelent szabályozásban megadott
mérettűrési követelmények lényegesen szigorúbbak, mint a jelenleg hatályos DIN,
ÖNORM, SIA előírások.
Az elkészült épületszerkezeti elemek minőségi besorolása
Az elkészült szerkezetek (azaz a beépített termékek) minőségi besorolásáról az Építőés Szerelőipari Szerkezetek Általános Előírásai MSZ 04 -800-1989 szabvány Építő-és
szerelőipari szerkezetek minőségére vonatkozó általános előírások rendelkezett.
Ezt a szabványt visszavonták, de mivel újabbat nem bocsátottak ki helyette, ezért

jelenleg az a sajátos helyzet, hogy bár nincs hatályban, de például reklamációk esetén
változatlanul a benne foglaltakra hivatkoznak, és a minőség megállapítását a benne
meghatározott kritériumok alapján végzik.
A cikkben áttekintett aljzatok esetében a szabvány rendelkezik a vizsgált felület
átadás-átvételét megelőző minőségellenőrzéséről (szemrevételezés),
mintavételezéséről, a vizsgálat és értékelés szabályairól, a lejtés és a síktól való eltérés
vizsgálatáról, a kész burkolat rajzolati és síkfogasságáról, nem utolsósorban a burkolt
felület értékeléséről, azaz minőségi osztályba sorolásáról.
Ez a szabvány határozza meg, mi alapján soroljuk első, második és harmadik osztályba,
illetve osztályon kívül a vizsgált felületeket – tehát végső soron azt, hogy az elvégzett
munka minősége alapján milyen térítésre számíthat a kivitelező.
Minősítési előírások
A szabványban foglaltak szerint I. minőségi osztályú pl. az a tétel, amelyben a vizsgált
minták összes mennyiségének:
• legalább 90%-a I. minőségi osztályú,
• legfeljebb 7,5%-a II. minőségi osztályú,
• legfeljebb 2%-a III. minőségi osztályú, és
• legfeljebb 0,5 % osztályon kívüli.
A fenti osztályon kívül II. és III. osztály valamint „osztályon kívüli” minőségi besorolás
lehetséges. Ha egy ágazati szabvány az elõbbiektõl eltérő követelményt ír elő, akkor
azt kell betartani.
Az európai kivitelezési szabványok szellemisége abban tér el jelentősen e korábbi
magyar szabványsorozatétól, hogy nem ismeri az I., II. vagy III. osztály fogalmát; csak
megfelelt vagy nem megfelelt minőségi kategóriát engedélyez.

