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 UT.2-2.107:1998     Aszfaltburkolatok repedéseinek és    

     hézagainak kitöltése 

 UT.2-3.701:1998   Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 

Vonatkozó előírások 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

 SNV 671 625a  (Schweizerische Normenvereinigung) 

   SNV 671 610 

 BAST (Köln)  (Német Szövetségi Útügyi Hivatal) 

 ASTM D 1190-96  (American Standard) 

 RVS 13.542 

 Slowenische TP SCS/89 

 Tibit Flug 82 und ZTV Fug-StB (FMPA Stutgart) 

Az alkalmazott anyag megfelelőségét igazoló előírások 
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HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

 Két eleme : 
  VILLAS VILLASYN  kellősítő 

  VILLAS VMX-5    fugakitöltő massza 

A fugakiöntő / képző rendszer 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

 Alkalmazási területek : 

 - repülőterek pályaszerkezetei 

 - autópályák és utak pályaszerkezetei 

 - hídak pályaszerkezetei 

 - út felújítások 

 - különböző beton, térbeton elemek illesztése 

 - általános dilatációk kitöltése 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

 anyaga : 
      - elasztomer, szintetikus polimergyanta bázisú             aromás 
szénhidrogén alapú vegyület 

VILLAS VILLASYN kellősítő, alapozó 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

 előnyei : 

 - kicsi a viszkozitása 

 - jó a pormegkötő képessége 

 - kiváló tapadóhíd a burkolat és a fugaanyag között 

 - aszfalthoz, fémhez, betonhoz jól tapad 

 - nincs tárolási idő korlátozás 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VILLASYN alkalmazás jellemzői 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

> +5°C feletti külső beépítési hőmérséklet szükséges 

Száraz, pormentes, szilárd aljzat felület 

Tűzveszélyes ! 

Gyors száradás  ~30 perc 

Átszáradása ~50 perc - 2 óra (hőmérséklet függő) 

Anyagigény 0,1 l/fugafelületi m² 

VMX-5 fuga masszához alkalmazandó mint kellősítő 

 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VILLASYN műszaki adatai 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

Felhasználás, felhordás : szórással vagy festéssel 

%-os szilárdtest tartalom : kb. 31-32% 

Illékony részek %-ban : kb. 68-69% 

Gyulladáspont : > +5°C 

Száradási tulajdonság: 
 felhordandó mennyiség : kb. 0,1 l/m² 
 száradási idő 60 perc : 88% 
 száradási idő 90 perc : 90% 
 (hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően) 

Szállítási forma : 25 l-es kannában 

 

 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

 anyaga : 

      - elasztomer-plasztomer adalékú bitumen 

VILLAS VMX-5 fugakitöltő massza 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

 előnyei : 

 - töltőanyaga nem ülepedik 

 - tartós rugalmasság 

 - kedvező hőállóság (+100°C) 

 - ideális hideghajlíthatóság (>-20°C) 

 - kiváló tapadás a kellősített fém, beton, aszfalt felülethez 

 - nedvességnek, időjárási viszontagságnak jól ellenáll 

 - a massza korlátlan ideig tárolható 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VMX-5 alkalmazás jellemzői 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

> +5°C feletti külső beépítési hőmérséklet szükséges 

Száraz, pormentes, kellősített felületű fugákba 

Öntési hőmérséklet +170 °C 

Túlfűtési hőmérséklet + 200°C 

Csak kétszer hevíthető fel! 

Hevítés 7 óránál nem lehet több! 

Indirekt módon hevíthető illetve melegíthető 

 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VMX-5 műszaki adatai 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

Tapadás : -20°C megfelelő 

Lágyulás : +93°C 

Hőállóság : +100°C 

Fajsúly : max. 1,30 g/cm³ 

Öntési hőmérséklet : +170°C 

Kellősítő : 
 felhasznált mennyiség : kb. 0,1 l/m² 
 (Előírásnak megfelelően VILLASYN kellősítő) 

Szállítási forma : 30 kg-os kannában 

 

 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VMX-5 alkalmazása útpályáknál 
és repülőtereknél 
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HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

VILLAS VMX-5 alkalmazása  
                                         útfelújításoknál 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

Fugacsatlakozás dilatációs lírához 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

rugalmas dilatációs líra 

pályaburkolati rétegek 

2 réteg Villas hídszigetelés 

Pormex-rapid kellősítő 

védőréteg 

keresztszivárgó 

szerkezeti pályalemez 

dilatációs szerkezet 

Villas VMX-5 fugakitöltő 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

Rejtett dilatáció 15 mm-ig 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

Villas VMX-5 rugalmas hézagtömítés 

pályaburkolati rétegek 

2 réteg Villas hídszigetelés 

Pormex-rapid kellősítő 

védőréteg 

szerkezeti pályalemez 

dilatációs szerkezet 

bitumenes ragasztás 

bitumenes lemez erősítő sáv letapadást gátló sáv 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS ERMÉKEKKEL 

Rejtett dilatáció 15 mm-től 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

2. bitumenes lemez erősítő sáv 

pályaburkolati rétegek 

2 réteg Villas hídszigetelés 

Pormex-rapid kellősítő 

védőréteg 

szerkezeti pályalemez 

Villas VMX-5 rugalmas tömítés 

bitumenes ragasztás 

1. bitumenes lemez erősítő sáv letapadást gátló sáv 

dilatációs szerkezet 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

Híd és útpálya csatlakozása 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

2. bitumenes lemez erősítő sáv 

pályaburkolati rétegek 

Pormex-rapid kellősítő 
szerkezeti pályalemez 

Villas VMX-5 rugalmas tömítés 

bitumenes ragasztás 

1. bitumenes lemez erősítő sáv 

letapadást gátló sáv 

forró bitumenes kenés 

kiegyenlítőlemez 

útalap 

2 rtg. Villas 
hídszigetelés 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

FELHAJTÓ - RÁMPA csomópontja 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

Lejtés nagyobb mint 5% 

Lejtés függvényében 3-5 m-ként kialakított rögzítések 

 

d ≥ 25 mm 

≥ 25 mm 

≥ 30 mm 

VMX-5 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

CSŐÁTTÖRÉS kialakítása 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

pályaburkolati rétegek 

Pormex-rapid kellősítő 
szerkezeti pályalemez 

Villas VMX-5 rugalmas tömítés 

bitumenes lemez gallér 2 rtg. Villas 
hídszigetelés 

 Védőcső burkolat feletti magassága:  ≥ 150 mm 

 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

FUGAKÉPZÉS rejtett dilatáció esetén 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

 (kétrétegű burkolat) 

 

1   – rejtett dil. szerkezet 

2   – alapozott pályalemez 

3   – szigetelőréteg 

4   – kétrétegű erősítés 

4a – alsó erősítő réteg 

4b – felső erősítő réteg 

5   – védőaszfalt réteg 

5a – befűrészelés a védőaszfalt rétegben, kiöntés 

6   – kopóréteg 

6a – befűrészelés a kopórétegben, VMX-5 kiöntés 



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

FUGAKÉPZÉS rejtett dilatáció esetén 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

 (háromrétegű burkolat) 

 

1   – rejtett dil. szerkezet 

2   – alapozott pályalemez 

3   – szigetelőréteg 

4a – alsó erősítő réteg 

4b – felső erősítő réteg 

5   – védőaszfalt réteg 

5a – befűrészelés a védőaszfalt rétegben, kiöntés 

6   – kötőréteg 

6a – befűrészelés a kötőrétegben, VMX-5 kiöntés 

7   – kopóréteg 

7a – befűrészelés a kopórétegben, VMX-5 kiöntés  



HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

Öntött aszfalt pályaszerkezet fugaképzése 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

1-2 cm

25 cm

erősítő sáv, pl. üvegszövet 

pályaburkolati rétegek 

Pormex-rapid kellősítő 
védőaszfalt 

szerkezeti pályalemez 

Villas VMX-5 rugalmas tömítés 

szigetelés 
Elválasztó tömlő 



1-2 cm

25 cm

HÍDAK PÁLYASZERKEZETEINEK FUGAKÉPZÉSE VILLAS TERMÉKEKKEL 

Öntött aszfalt pályaszerkezet fugaképzése 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 

erősítő sáv, pl. üvegszövet 

Öntött aszfalt pályaburkolati  
rétegek Pormex-rapid kellősítő 

szerkezeti pályalemez 

Villas VMX-5 rugalmas tömítés 

szigetelés 
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VILLAS  
köszöni megtisztelő figyelmüket! 

Haraszti László  műszaki tanácsadó  Villas Hungária Kft. 



 


