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Építőlemez T E C H N I K A

AA
név a Multifunktionsplatte rövidí-
tése, és – nomen est omen – az új
anyag nagyon sok mindenre jó. A
legtöbben héjalás alá teszik föl, de
zsaluzni, parkettafektetõként, fa-

lazatként és a csomagolóiparban kollizásra
is bevált – még a mégoly konzervatív Svájc-
ban is tucatjával húznak föl többszintes
épületeket zömmel MFP-bõl.

Az MFP az OSB kihívójának készült, és
szinte mindenben túlszárnyalja azt. Egye-
dül annak egyedi dizájnját nem – viszont
ma már azt is át kell gondolni, hogy hol
nem hat avíttasnak a nyers faháncslap-fe-
lület, miután robbanásszerû elterjedése mi-
att mostanra sokan ráuntak.

Az MFP elõször is szilárdabb. Nagyobb a
hajlítószilárdsága, és fõleg lapsíkban nincs
kitüntetett szilárdsági iránya. Emiatt véko-
nyabb anyag is használható, illetve nem
kell ügyelni a vágásirányra. Az MFP-nek lé-
nyegesen nagyobb a hajlító rugalmassági
modulusa (E), és noha a szakkifejezés úgy-
lehet mélységesen hidegen hagyja a cse-
resznyeparketta fektetésével bajlódó ipa-
rosembert, az már érdekelheti, hogy az
emiatt jobb lépéskomfortért az igényes
ügyfelek roppant hálásak, és a hálás ügy-
félnél kevés költséghatékonyabb marke-
ting létezik. A költségeit is nyomon követõ
vállalkozónak szívmelengetõ, hogy az MFP
vágásakor nagyobb futásteljesítmény vár-
ható a fûrészlaptól egy élezéssel.

Fontos, hogy az MFP páraáteresztõ. En-
nek két helyen vesszük hasznát. Héjazat
alá fektetõlemezként fölhasználva nyugod-
tak lehetünk, hogy vízmegfutás nem fog ga-
ranciális gondokat okozni. Ha pedig
könnyûszerkezetes épület falképzõ anyaga-
ként tervezzük vagy építjük be, akkor az
épp a legigényesebb ügyfélkör által igen-
csak számon tartott párakomfortot nagyban
elõsegítõ mivoltát használjuk ki. A mondat
emberi nyelven annyit tesz, hogy az MFP-
bõl épült falazatok engedik az épületet léle-

gezni, ezzel a páratartó szerkezeteknek az
egészséges páratartalmat kialakítani. Ma
még kevesen törõdnek ugyanis vele, de a
páraáteresztõ kiegészítõk nélkül beépített
polisztirol hõszigeteléseket és a szellõzõ-
rendszereket nélkülözõ mûanyagablakokat
szinte az allergológus- és pulmonológus or-
vosi lobby aknamunkájának tekinthetjük,
egyszerûen azért, mert az ezekkel dunszttá
változtatott lakásokban az allergiás és aszt-
más megbetegedések robbanásszerû elter-
jedését várják (elsõsorban a gyermekorvos-
ok), ami az említett szakorvosoknak hosszú
idõre biztosítani fogja a megélhetést.

Az MFP akrilragasztójából és sajátos
gyártási eljárásából további elõnyök követ-
keznek. Az akrilragasztónak nincs fenolki-
bocsátása, de formaldehidet sem ont magá-
ból (E1 minõsítés). Ez újfent az igényes
megrendelõk szája íze szerint való. De eb-
bõl és a szorosabb forgácsszerkezetbõl adó-
dóan az MFP jobb csavar- és szegállósággal
is büszkélkedhet; kevesebb, jobb csavarral
gyorsabb a munka – azt pedig, hogy a szé-
lek mentén sem roskasztja be a kapocs, vél-
hetõen igazán nem kell túlrészletezni.

Az MFP gyártásához nem kell speciális
gépsor. Ragasztót és forgácspaplant cserél-
nek, átállítják a présparamétereket, a végén
visszacsiszolják, és kész. Ebbõl megint két
tény ered. Egyszer, hogy ha a lapot nem áz-
tatjuk el a beépítés elõtt, alatt vagy után, ak-
kor a csiszolt felületre rögtön festhetünk, ta-
pétázhatunk. Másodszor, hogy az MFP ára
nemigen függ a szezontól, hiszen amíg nincs
rá kereslet, addig vígan gyártanak helyette
forgácslapot, amikor pedig sok kell belõle,
akkor a sorok mindegyike ezt ontja. Így azu-
tán az ára szinte csak a fapiaci áraktól függ,
és noha manapság az is tetemes kockázat,
még mindig kiszámíthatóbb, mint a szezon-
ban megugró, majd a télen föltelõ raktár-
készletek apasztása érdekében zuhanórepü-
lésben piacgyilkolászó háncslapárak. Ez pe-
dig a hosszabb távra tervezõknek kedvez.

Az MFP is készül tompaélû és nútféderes
táblákban. A hazai felhasználás a nagyobb
(kétemberes) táblákat szíveli jobban, mind-
közönségesen csak a négyzetméterárat
tartva szem elõtt. Holott nem véletlenül
hívjuk a 615×2500 mm táblaméretû nútfé-
deres lapokat egyemberesnek. Ezeket
ugyanis vattaemberek lézengése nélkül is
le lehet rakni akár héjazat, akár padozat
alá. Már a kiesõ töltelékemberek bérén
megjöhet az árkülönbözet. De a nútféderes
lemezek szabási vesztesége is lényegesen
kisebb. Ennek roppant egyszerû oka az,
hogy ezek a lapok egy lemezként viselked-
nek, így a toldás nem szükségképpen kell,
hogy alátámasztás fölé essen. Aljzatki-
egyenlítõként csakúgy, mint párnafára a
nútféderes lapokat kötésben fektetjük, a le-
mez merevebbé válik, és így vékonyabb
anyag is elég, vagy éppenséggel egy réteg
is – a sok külön kéttámaszú tartóként mû-
ködõ tompaélû lapokkal szemben.

A végére hagytam a leggorombább eljá-
rás hatását az MFP-re. Ez az áztatás, eset-
leg súlyosbítva a szétesõ staflizáson a sár-
ban görbüléssel. Kitaláció? Nem. Megtör-
tént, hogy a majd' egyévnyi szabadtéri „tá-
rolás“ során megszürkült és enyhe térgör-
be alakot fölvett, megdorozsmásodott felü-
letû lapoknak csak a beépítése után esett
le a tantusz a kivitelezõknél, hogy ebbõl
akár baj is lehet. Telefon ide-oda, mintavé-
tel, laborvizsgálat: az MFP még így is vas-
tagon túlteljesítette az OSB3-as szabvány-
ban elõírtakat.

Nem kötelezõ persze így bánni az MFP-
vel. Számolni azonban mindenképpen ér-
demes vele: az új anyaggal biztosabban és
költséghatékonyabban lehet dolgozni, új
vevõi rétegeket lehet megcélozni, és a régi-
eket jobb minõséggel kiszolgálni. Verseny-
elõnybe kerülni pedig nem egy rossz érzés.

Simor Árpád
faipari mérnök

Az egyre komorabb fahiány présbe kapta nemcsak a tervezõket és a
kivitelezõket, hanem az alapanyaggyártókat és -forgalmazókat is. A
jobbak egy-egy okos fejlesztéssel igyekeznek megtalálni azt a kitörési
pontot, ami mindkét felet beljebb viszi a jóba. Így jött létre pár éve a
német Wodego új lapanyaga, az MFP.

Új forgácslap
faapríték szálakból


