
Helyszíni minőségellenőrzési és mérési lehetőségek 

hidegburkolási munkák megkezdése előtt, után 

Fogadófelület burkolás előtti ellenőrzése  

Biztos találkozott már műszaki adatlapon, csomagoláson az alábbi kifejezésekkel: „Megfelelő 

szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.”, „Megfelelő tapadóerőt” „Erősen 

nedvszívó”, „Stabil ”, „Teherbíró vakolatok”, stb… És azt is tudja, hogy ez mit takar? 

Gyakorlott mesterek tapasztalati úton talán meg tudják ítélni ezen alapkövetelmények 

meglétét, de sok esetben még nekik is problémát okoz. Ezzel szemben kevésbé gyakorlott, 

vagy esetleg laikus építkezők nehezen igazodnak el az előírások között, ami 

bizonytalanságot és akár rossz döntéseket is eredményez.  

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan helyszíni mérési, minőségellenőrzési technikát, 

mellyel megelőzhetjük a későbbi meghibásodásokat, szakmai vitákat. 

Alapfelület vizsgálata hidegburkolási munkák megkezdése előtt: 

„Megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes” 

∙  Szemrevételezés: Legegyszerűbb módszer, mely tájékoztatást ad a felület 

hibáiról és támpontot nyújt a későbbi részletesebb vizsgálatokan. 

Szemrevételezéssel meghatározható az esetlegesen átnedvesedett, sóterhelt 

felület, épség, repedezettség, szennyezettség. 

∙  Tapadószilárdsági követelmények a 

burkolandó felületekkel szemben: beltéri 

vakolt fal > 0,2 N/mm2 ; kültéri vakolt fal / 

beltéri padló > 0,5 N/mm2, kültéri padló > 

1,0 N/mm2. Felületi tapadószilárdság 

ellenőrzése hivatalosan leszakításos 

tapadásmérő készülékkel történik. Az 

építési helyszínen ritkán áll 

rendelkezésre ilyen műszer, ezért célszerű tapasztalaton alapuló módszereket 

együttesen alkalmazni: 

o  Felület karcolása: Sniccerrel egymásra merőlegesen 3-3  karcolást 

ejtünk erőteljes nyomással. Amennyiben a karcolás mélysége nem 

haladja meg az 1 mm-t, illetve a karcolások metszésében nem törik ki 

a sarok, úgy a felület megfelelő szilárdságú. 

o Maszkolószalag teszt. Oldalfalon festett felület esetén alkalmazhatjuk 

a jó minőségű maszkolószalag felületre ragasztását, majd lehúzását. 

Amennyiben a festékréteg a felületéhez tapad, úgy nem megfelelő a 

tapadás. 

o Renti teszt: Kültéri színezett falfelületek tesztelésére alkalmazzuk. 

50x50 cm-es felületre felviszünk Renti habarcsot és beleágyazunk 

üvegszövet hálót úgy, hogy egyik sarka kilógjon. Kötés után a hálót 

kitépjük az ágyazóhabarcsból. Amennyiben elválik az alapfelülettől, 

úgy a tapadás nem megfelelő. 



∙  Tömörségvizsgálat: Esztrichek teljes rétegvastagságának tömörségét 

ellenőrizhetjük a felületre mért erős kalapácsütéssel. A felületen az ütés 

hatására repedés, morzsalék nem keletkezhet. Oldalfalon szintén kalapáccsal 

a felület végigkopogtatása információt ad a tömörségről, stabilitásáról. A 

mélyebben kongó felületeket el kell távolítani. 

∙ A szerkezet maradék nedvességtartalmának

követelménye cementesztrichnél padlófűtés esetén 

<2,0%, padlófűtés nélkül <2,5%, kültéren <4%; kalcium-

szulfát esztrichnél padlófűtés esetén <0,5% padlófűtés 

nélkül <1%; vakolatoknál legalább 28 napos kor.  A 

maradék nedvességtartalmat CM karbidos 

mérőműszerrel ellenőrizzük.  Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, úgy több lehetőségünk is van, melyek tapasztalati úton 

alakultak ki: 

o Gyártói ajánlások betartásának szigorú megkövetelése az esztrichek 

és aljzatkiegyenlítők kivitelezésével kapcsolatban, mely tartalmazza a 

felhordás körülményeit (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás), 

valamint a rétegvastagságtól függő száradási időt (általában 1 

nap/mm). Vakolatoknál a 28 napos érleltségi idő az előírás. 

o Tájékoztató jellegű teszt a felületre történő fólia ragasztás. 24 órával 

később amennyiben a fólia alatt nem párásodik be a felület, úgy 

száraznak tekinthető. 

∙  A felület pormentességének megítélésé legegyszerűbben a felület 

végigsimításával lehetséges. Amíg a vizsgáló tenyere porral szennyeződik, 

addig a felület nem tekinthető pormentesnek. Ezt okozhatja a felület nem 

megfelelő szilárdsága is! 

∙  Felület nedvszívó képességének 

ellenőrzésére a legegyszerűbb 

módszer a felület nedvesítése. A 

felületre egy csepp vizet kell felvinni 

és a nedvesítési peremszög 

meghatározza a felület nedvszívó 

képességét. Leegyszerűsítve padlón, 

ha nem terül szét a vízcsepp, valamint 

nem nedvesíti át a felületet, illetve oldalfalon, ha a vízcsepp legördül a 

felületről, akkor nem nedvszívó a felület. 
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∙  Méretstabilitás (méretpontosság), síktartás ellenőrzése. 2 m-es léccel 

(vízmérték) végezve a szinteltérés nem lehet több 4 mm-nél.

 
∙  Függőlegesség és vízszintesség mérése vízmértékkel. „L” hosszon az eltérés 

nem lehet nagyobb ± L/600-nál. 

∙  Repedéstágasság mérést mikroszkóppal végeznek, de hagyományos 

mérőeszközzel mérve is jó közelítéssel megállapítható a hézag. Általában 

nem szerkezetkárosító >1mm > szerkezetkárosító  repedéseket 

különböztetünk meg. 

 

A kivitelezési munkák megkezdése előtt mind az építtető, mind a kivitelező bevonásában 

célszerű – MÉVSZ által összeállított - jegyzőkönyvet felvenni, mely tartalmazza a fenti 

vizsgálatok eredményeit is (melléklet). 
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Elkészült felület ellenőrzése, átvétele 

 

A megfelelően előkészített fogadófelületre a megfelelően kiválasztott segédanyagok 

felhasználásával elkészült - a remélhetőleg - megfelelő minőségű burkolt felület. De 

hogyan tudunk erről egzakt módon megbizonyosodni? 

 

∙  Felület esztétikai ellenőrzése szemrevételezéssel legalább 1,5 m távolságból 

történik. A vizsgálathoz súrolófény és erős megvilágítás nem megengedett.  A 

fugák és a fugázás szélességének ellenőrzése a burkolat külalakjának 

megítélésére terjed ki, annak érdekében, hogy a burkolat fugázása ránézésre 

egységes legyen. Amennyiben nem tapasztalható zavaró egyenetlenség a 

szélesség tekintetében, abban az esetben a fugaszélesség megfelelőnek 

tekinthető, és nincs szükség további vizsgálatokra. 

Hibának kell minősíteni és javíttatni kell:   

o a hézagoló anyag maradékát a burkolt felületen;  

o a hézagok elégtelen, hiányos vagy kipúposodó kitöltését, de  

o megengedhető a hézagoló anyag 2 mm-t meg nem haladó egyenletes 

besüllyedése a hézagokba;  

o felületi repedezettséget, sérült, törött lapokat  

o III. minőségi osztályba sem sorolható felületrészeket. 

∙  Szintkülönbség (fogasság): A mérést egy megfelelő hosszúságú (általában 

200 mm) léccel végzik. A lécet a magasabb lap felületére helyezik. A túlnyúló 

léc és az alatta lévő lap közötti szintkülönbséget mérőékkel mérik meg. 

 
Az eltérés a fugaszélesség függvényében 2 mm - 6 mm: max. 1 mm, e felett 

max. 2 mm lehet. 

∙  A fuga méretének eltérése 4 mm fugaszélességig 1 mm, e fölött 2 mm lehet. 

∙  Fugák egyenességét referenciaként kifeszített zsinórtól mért távolsága 

alapján mérjük. A megengedett maximális eltérés 3 mm lehet. 

∙  Lejtés, üregképződés, síkfogasság – golyós vizsgálat. 0,5 kg tömegű 

acélgolyó végiggurítása a felületen meghatározza a felület lejtésirányát, a 

mélyen kongó részeknél az üregképződést (nem megfelelő ragasztóágyazat), 

valamint felpattanáskor a síkfogasságot. 
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∙  A burkolólapokra vonatkozó előírások részletezését jelen felyezetben nem 

részletezzük, erről érdemes tájékozódni a lapgyártó honlapján. Tájékoztató 

jelleggel néhány fontos kritériumot megemlítünk: 

o Alakhűség 

o Kopásállóság 

o Csúszásmentesség 

o Időjárásállóság 

Mind az alapfelület, mind a burkolati felület minőségi osztályba sorolását az MSZ 7658-

2:1982 „Építőipari tűrések. Pontossági osztályok” szabvány határozza meg, valamint a 

felhasznált burkolólapokat a MSZ EN 14411:2016 „Kerámiai burkolólapok. 

Fogalommeghatározások, csoportosítás, jellemzők, a teljesítmény állandóságának 

értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés” szabvány ismerteti. Ezen szabványok 

ismerete azonban nem elvárás sem az építtető, sem a forgalmazó részéről, ezért célszerű a 

fenti eljárási mód alkalmazása. 

 



Alapinformációk egyeztetése hidegburkolások megkezdése előtt

Dátum: ……………………………………………………………………………………………………….…….

Vizsgáló személy: ………………………………………………………………………………………………

Megbízó/Megrendelő: ………………………………………………………………………………………

Kivitelező: ………………………………………………………………………………………………………….

Építés helyszíne: ………………………………………………………………………………………………..

Aljzat/alapfelület típusa:

o Régi

o Új

o Beton o Cementesztrich o Anhidritesztrich o Alapvakolat o Gipszkarton

o Egyéb…………………………………………………………………………………….

Elkészítés/Felhordás dátuma/ideje: ……………...………………………..

Elektromos vezetékek, épületgépészeti alapszerelések megtörténtek

és a felület leburkolható: O igen O nem

Padló/ Falfűtés: O igen O nem

Felfűtési jegyzőkönyv: O igen O nem

Vannak repedések az alapfelületen? O igen O nem

Dilatáció kialakítások megtörtétek-e? O igen O nem

Az esztrich/beton repedéseknél, dilatációknál függőlegesen mozog? O igen O nem

Erőzáró esztrich/betonvarrás történt? O igen O nem

Egyeztetésre került a kialakítandó burkolat és a csatlakozó felületek

síkjai és az azok csatlakozásai? O igen O nem

Fényképek készültek: O igen O nem

Dátum: …………………………………………………………………...

A fenti bejegyzések valódiságát aláírásunkkal igazoljuk:

………………………………… ………………………………….

Megbízó/Megrendelő Kivitelező



Alapfelület ellenőrzési listája Hidegburkolóknak

Épület: o családi ház o objektum……..szint o egyéb:

Feldolgozás helye: o kültér o beltér

Teljes felület: fal……m2 aljzat…..m2

Vizsgált / szemrevételezett felület: fal……m2 aljzat…..m2

Aljzat/alapfelület osztályozása

o kötött o csúsztatott o úsztatott o fűtött

Dilatációs kialakítások (hiánya, bevágások elkészítése, varrás stb.):

……………………………….…………………………………………………………………………………………………….

Repedések az alapfelületen (*A tágulási hézagok csak rugalmas anyagokkal tölthetők ki, erőzáró

összekötésük tilos! A szerkezeti hézagoknak a burkolaton is meg kell

jelenniük!):……………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Nedvesség elleni szigeteléssel rendelkezik-e? O igen O nem (ha nem, akkor a burkolás

nem kezdhető el)

Vannak felületi szennyeződések? O nem O igen, milyen fajta:………………………………………

Az alapfelület megfelelően szilárd és tömör? O igen O nem

Javasolt helyszíni vizsgálatok a felületi minőségével kapcsolatban:

Vizsgálat módja

Szemrevételezés O

Tenyérsimítás O

Vízpróba O

Kalapácsos / kopogtatásos vizsgálat O

Karctű O

Tapadószilárdság vizsgálat O

Maradék nedvességtartalom (CM %)* O

*CM % (maradék nedvességtartalom): 1: ……..% 2: ……..% 3: ……..%

� cementesztrich: Hidegburkolat: padlófűtés nélkül <2,5%, padlófűtés esetén <2,0%
Melegburkolat: padlófűtés nélkül <2,0%, padlófűtés esetén <1,8%

� kalcium-szulfát-esztrich: padlófűtés nélkül <1,0 %, padlófűtés esetén <0,5%

Javasolt helyszíni vizsgálatok a felület síkbeliségére vonatkozóan:

Mérőék /mérőléc (vízmérték) O

Szintezés O

Fénykép: O igen O nem


