
 

 

 
 

Használati-kezelési útmutató 

Építési célú szerkezeti fa 
Az építési termék gyártója: 

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. 

              H-4623 Tuzsér, külterület 

              Cg: 15-10-040345 
 

Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keretmetszetű szerkezeti fa 
 
A termék rendeltetési célja: Építményekbe építhető szerkezeti faárú fenyőből. 
Anyaga: luc, borovi és vörösfenyő. 
Gyártás időpontja: lásd a teljesítménynyilatkozaton.  
Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14081-1:2005+A1:2011 
Méretek: az alábbiak ill. egyedi igények szerint,  
Deszka és palló: 

- vastagság 25-32-50-63-75 mm 
- szélesség 100-125-150-175-200 mm 
- hosszúság 2-3-6 m 

Gerenda szelvényméretek: 100x100, 100x120, 100x150, 120x120, 120x150, 150x150 mm 
- hosszúság: 2-4-8 m.12 m-ig 

Zárléc szelvényméretek: 50x50, 75x75 mm 
- hosszúság: 3-4-5-6 m 

Tetőléc szelvényméretek: 24-25x48-50, 30-32x48-50 mm 
- hosszúság: 3- 4-6 m. 

Nedvesség tartalom: légszáraz  
Felületi megjelenés: fűrészelt felületek 
 
Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év. A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a 
vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az 
eladóhoz a hiba pontos leírásával. 
A Szavatosság vonatkozik: 

 az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére, 

 a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre. 
A szavatossági igény nem érvényesíthető: 

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén, 
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tároljták) 
-  szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra, 
- a beépítés után keletkezett biológiai károsodásokra. 

 
Tárolás: A faipari terméket alátéteken, a rakat tetejét vízhatlanul letakarva úgy szabad tárolni, hogy azok 
megfelelően szellőzzenek, és ne vetemedjenek. 
 



 

 

Figyelem: Az útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező 
SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A szerkezeti fa nem 
alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák 
elkészítésére. 
A termék fel használatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fa természetes változásából eredően felületi és 
szerkezeti változások keletkezhetnek az időjárás (nap, szél, csapadék, páratartalom, hőmérséklet stb.) hatására. 
 
Felületvédelem: A vonatkozó rendelet szerint építménybe csak megfelelően felületvédett szerkezeti fát szabad 
beépíteni. A felületvédelmet a kereskedelmi forgalomban lévő favédőszerekkel a rajtuk feltüntetett mennyiségi és 
felhasználási utasítások szerint kell elvégezni, a mindenkori technológiai előírások betartásával. A felületvédelmet kell 
biztosítani a takart szerkezeti illesztéseknél, bemetszési és vágási felületeken is.  

 
A szakszerű beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség! 
 
FONTOS: 
A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. 
Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak 
 
Figyelem:  
Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és 
károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.   
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