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Mérték 

egység
Mennyiség Egységár összesen (FT) Díj összesen (FT)

1. Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés 

készítése , tégla falszerkezetben, HIO-technológia® 

kivitelezésével:  
 - a falak gépi gyémántköteles átvágása az ellenőr álltal 

meghatározott szinten, 20-30 cm-es szakaszokban. 

 - a vágási rés tisztitása-portalanitása, valamint a rés 

mérése a HIO master lemez® gyalulási magasságának 

meghatározása érdekében. 
 - a HIO-master lemez®, mint egyedülálló vízzáró lemez, 

beépítés előtti precíz gyalulása a mért magasságra, a 

teherátvitel és a stabilitás megörzésének, valamint a fal 

megrogyanásának elkerülésének érdekében  

 - a vágási résbe magas tapadó, hordóképességű és 

vízzáró építészeti ragasztó injektálása saját fejlesztésű 

speciális tű segítségével 30 bar nyomás alatt, a vágási 

keresztmetszet teljes szélességében.   
 - a 5,17 MPa teherbírású  HIO-master lemez® beütése a 

beinjektált masszán át, szakaszossan 20-30 cm 

terjedelemben, a vágási rés teljes keresztmetszetében, 

amely kiváló tapadószilárdságával összeköti a rés alsó 

és felső síkját a lemezével, így egy új, erósebb és vizzáró 

monolit fugát képezve. A lemezek hornyos és kapcsos 

kialakítása lehetővé teszi a végtelen szigetelés 

kivitelezését. A lemez túllógása a fal síkjától mindkét 

oldalán, biztosítja a padló ill. fal szigetelésének kötését 

a HIO-lemezhez.

1 Földszinti teherhordó téglafalak vágása az utcai padlószint

magasságában m2 51,60 48 750 2 515 500

2 Földszinti lábazati kőburkolat vágása az utcai padlószint

magasságában m2 1,10 71 500 78 650

2 594 150

700 421

3 294 571
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   BANKSZÁMLASZÁM:

15 napig
A munka megkezdése a szerződés aláírása után megegyezés szerint, 

elvégzésének határideje 10 munkanap.

40% előleg a szerződés aláirását követő 5 napon belül, a hátralévő rész 

végszámlában, a szerződésben foglalt munkálatok befejezését követő 5 napon 

belül.
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A fent említett határidő csakis abban az esetben érvényes ha a beruházó biztosítja a folytonos megszakítás 

mentes munkát.

Cégünk csak a saját, szabadalmaztatott technológiát forgalmazza, erre tudunk korlátlan jótállást nyújtani, 

valamint garantáljuk, hogy nem veszélyeztetjük az épület stabilitását. Az általunk elvégzett munka 

szavatossága örökös.

Az egységár tégla falszerkezetre és kő lábazati burkolatra lett számolva. Amennyiben a kivitelezés során más 

összetételű falszerkezet kerül feltárásra (pl. vegyes tégla+kő), úgy a vállalkozó jogosult a vágás egységárát 

növelni.

Az anyag értéke, a munka és szállítási díj az árban foglalt.

A munka elvégzéséhez szükséges áramerősség 3x25Amh (C). Amenyiben az épületben ill. a közvetlen 

közelében nem áll rendelkezésre ez az áramforrás, a beruházó feladata ennek  biztosítása.

A munkálatok kivitelezéséhez szükséges csatlakozást a vízvezetékhez a beruházó biztosítja.

A beruházó feladata a munkafelület biztosítása, a lakásokban és az üzletekben lévő bútorzat szükségszerinti 

szétszedése, elmozdítása, megvédése fólia takarással, majd visszaállítása,   
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