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TERCA TÉRBURKOLÓ TÉGLA
A természetes építôanyag

Térburkoló kötések

A futósoros kötés az összes térburkoló

klinkertégla esetén használható.

Könyökkötés használható

TERCA piazza, Siena, piccolo téglákhoz.

2. fektetési minta
TERCA doppio + piccolo téglákhoz.

6. fektetési minta
TERCA doppio téglákhoz.

Minden geometrikus térburkoló kötéshez, vagyis a futósoros kötésen kívül az összes többi kötésfajtához a fuga lehetséges szélességét a leszállított térburkoló 
klinkertéglák alapján kell meghatározni. Ez a fugaszélesség a klinkertégla hossza és a klinkertégla szélességének kétszerese közötti különbséggel egyenlô. 
A TERCA landhaus (14 x 26 x 5 cm) csak futósoros kötéssel fektethetô; geometrikus kötések használata kizárt! A következô fugaszélességek betartását javasoljuk:
• kötetlen építési mód: 5 – 8 mm (homokágyba fektetés)
• kötött építési mód: 8 – 15 mm (ragasztás)
Figyelem: az élek sérülékenysége miatt az anyagmozgatás fokozott fi gyelmet igényel! az érdes járófelületû klinkertéglákat az enyhén domború oldalukkal 
felfelé kell fektetni, az elôoldalán látható nyílnak felfelé kell mutatnia. (Ez a domborulat nem képez reklamációs alapot.) A sima járófelületû klinkertéglákat a 
logóval jelölt oldalukkal lefelé kell fektetni. Mindig a megfelelô klinker fugázókat és habarcsokat, ragasztókat használják!

Futósoros és vakkötés használható

TERCA piazza, Siena, piccolo téglákhoz.

Vadkötés használható

TERCA piazza, Siena, piccolo téglákhoz.

3. fektetési minta
TERCA doppio + piccolo téglákhoz.

7. fektetési minta
TERCA piazza + design-kocka téglákhoz.

Parkettakötés használható

TERCA piazza, Siena, piccolo téglákhoz

1. fektetési minta
TERCA piazza, Siena, piccolo téglákhoz.

4. fektetési minta
TERCA doppio + piccolo téglákhoz.



50  A nyomdai hibákból eredô téves információkért felelôsséget nem vállalunk!
www.semmelrock.hu

TERCA TÉRBURKOLÓ TÉGLA
A természetes építôanyag

Homokágyba helyezés – munkafolyamat

1. Gyalogos és kerékpárutak, felületek kialakítása kerti téglaburkoló klinkertéglákkal
 (3-5 mm fugaszélesség, fugahézagok kitöltése kvarchomokkal 0-2 mm vastagságban)

1. TERCA téglaburkoló klinkertéglák

2. folyami homok aluminát- és mészadalék nélkül (szemcsenagyság 0-7 mm), esetleg zúzottkô 

(3-7 mm) 3-5 cm vastagságban

3. kavics hordozóréteg (fagyálló) (0-35 mm szemcsenagyság), 20-30 cm vastagságban

2. Személygépkocsival járható utak kialakítása teherbíró térburkoló klinkertégla felhasználásával

1. TERCA térburkoló klinkertégla

2. folyami homok aluminát- és mészadalék nélkül szemcsenagyság 0-7 mm), esetleg zúzottkô 

(3-7 mm) 3-5 cm vastagságban

3. mechanikai teherhordó réteg zúzottkôbôl 0-18 mm szemcsenagyság, 5-10 cm vastagság (teher-

hordó réteg)

4. fagyálló kavicsréteg 0-35 (0-70) mm szemcsenagyság, 30-40 cm réteg vastagság

3. tehergépjármûvekkel járható utak, felületek kialakítása teherbíró térburkoló klinkertégla 
felhasználásával

1. TERCA térburkoló klinkertégla

2. folyami homok aluminát- és mészadalék nélkül (szemcsenagyság 0-7 mm), esetleg zúzottkô 

(3-7 mm) 3-5 cm vastagságban

3. mechanikai teherhordó réteg zúzottkôbôl 0-18 mm szemcsenagyság 10-15 cm vastagság (teher-

hordó réteg)

4. fagyálló kavicsréteg 0-35 (0-70) mm szemcsenagyság, kb. 50 cm réteg vastagság
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