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meglév  38 cm vtg kmt falazat

meglév  51 cm vtg kmt falazat

meglév  kmt. áthidaló

újralegyártott ablak, h szigetelt-
ragasztott üvegezéssel

meglév  20/16 cm fa gerenda
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

meglév  16/18 cm fa f tartó
gerenda transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva (nézet)

+4,75

-1,80

+5,50

+2,60

+2,27

±0,00

+10,90

+7,80

-0,39

edzett üveg korlát szegély L vashoz 10
cm-es hosszon befogással rögzítve

fa fogodzó

meglév  fa 44/55 cm mestergerenda
(tanúszerkezet)

3 cm vtg fa rétegelt lemez
bels  oldalon a tükör fogadására

meglév  14/18 cm szelemen
transzparens t zvédelmi kezeléssel
ellátva

IPE 200 O + födémgerenda

diafragma lemez (nézet)

meglév  felújított ajtó

4 x UPE 300 kiváltó gerenda
h hatásra habosodó
t zvédelmi festéssel ellátva

meglév  ablaknyílásban
litracon (nézet)

meglév  10/10 cm talpszelemen
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

meglév  15/15 cm fa szelemen
transzparens t zvédelmi kezeléssel
ellátva

utólagos vízszigetelés, bennmaradó
impulzusos injektálócs

meglév  51 cm kmt. fal (nézet)

R3 R4

R2

R1

R5

R5

R6

R7

R8

R6

R9
CS 1

CS 2

CS 3

CS 4

CS 5

+4,60

R1 közösségi helyiségek talajon fekv  padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés

1 rtg PE technológiai szigetelés
14 cm kemény EPS hab h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

R2 galéria és szalon padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés
1 rtg lépéshang-szigetel  csík párnafák alatt
5 cm vasalt beton
2 cm vtg trapézlemez
IPE 200 O+ födémgerenda
1,25 cm perforált gipszkarton álmennyezet födémgerendákhoz rögzítve

R3 emeleti közleked  és társalgó padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés
1 rtg lépéshang-szigetel  csík párnafák alatt
5 cm vasalt beton
2 cm vtg trapézlemez
IPE 270 O+ födémgerenda
1,25 cm perforált gipszkarton álmennyezet födémgerendákhoz rögzítve

R4 tornaszoba padlója

8 mm vtg padlósz nyeg
1 rtg habalátét fólia
3,7 cm RIGIDUR szárazpadló

5 cm vasalt beton
2 cm vtg trapézlemez
IPE 270 O+ födémgerenda
1,25 cm perforált gipszkarton álmennyezet födémgerendákhoz rögzítve

2 cm lépésálló h szigetelés úsztató réteg

R6 meglév  küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm nem éghet  homlokzati ásványgyapot h szigetelés
1 cm légzáró vakolat

1 cm bels  oldali vakolat
51 cm kmt. meglév  falazat

R7 meglév  küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm nem éghet  homlokzati ásványgyapot h szigetelés
1 cm légzáró vakolat
38 cm kmt. meglév  falazat

R8 meglév  küls  fal lábazat

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC függ leges vízszigetelés
1 rtg ipari filc alátét

38 cm kmt. meglév  falazat, a lábazati zónában nyomás által bejutatott
szilikon-mikroemulziós utólagos vízszigeteléssel

R9 meglév  küls  fal lábazat

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC függ leges vízszigetelés
1 rtg ipari filc alátét

51 cm kmt. meglév  falazat, a lábazati zónában nyomás által bejutatott
szilikon-mikroemulziós utólagos vízszigeteléssel
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

1 cm légzáró vakolat

5 cm aljzatbeton

R5 malom tet

kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátét deszkázat
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés szarufákra
helyezett szelemenek között
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés a 10/13 cm-
es szarufák között huzalozással rögzítve

1 rtg PVC párazáró fólia
1,25 cm perforált gipszkarton burkolat

7/7 cm burkolat tartó lécezés a szarufákhoz rögzítve



koszorúval egyesített monolit
vasbeton áthidaló

koszorúval egyesített monolit
vasbeton áthidaló
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40 2,08 60 6,62 60

mozgatható függ leges fa
lamella 50/ 38,5 mm

korszer  fa bejárati ajtó

PTH 38 N+F

korszer  fa nyílászáró
h szigetelt-ragasztott
üvegezéssel

10/10 cm  fa taréjszelemen

8/6 cm fa könyök

2 x 4/10 cm taréjfogópár

pontalapokat összeköt
monolit vasbeton gerenda

PTH 12/6,5 cm
födémgerenda

PTH 60/17 cm béléstest
4cm felbetonnal

2 db melegen hengerelt UPE 160 acél
gerenda összefordítva szakaszosan
összehegesztve

+6,40

-1,60

+3,10

+2,75

-0,39

+3,10

+2,50

40 2,00 20 30 6,72 38 12

10/13 cm szarufa

10/10 cm állószék

13/13 cm talpszelemen

R14

R11 R10

R12

R13

R15
R16

R17

CS 6

CS 8

CS 9

CS 7CS 10

CS 11 CS 12

±0,00

-1,16

R1 közösségi helyiségek talajon fekv  padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés

1 rtg PE technológiai szigetelés
14 cm kemény EPS hab h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

5 cm aljzatbeton

60 2,52 40 6,90 60

PTH 38 N+F PT H30 N+F

18/ 20 cm fa köt gerenda transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

16/16 cm fa feszít  dúc
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

12/12 cm taréjszelemen
transzparens t zvédelmi kezeléssel
ellátva

8/6 cm fa könyök transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

-1,60

±0,00

+6,90

+2,90

+3,40

+2,40
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30/30 cm monolit
vasbeton gerenda

38/38 bontott téglából készült
pillér vasbetonmag er sítéssel
(nézet)

5/127 mm telifa lamellás
szalagfüggöny

13/13 cm
talpszelemen

korszer  fa nyílászáró
h szigetelt-ragasztott
üvegezéssel

fa tet téri ablak, h szigetelt
ragasztott ablaküvegezéssel

15 cm vtg monolit vb
födémlemez

R1R19

R21

R

R16

R15

R22

R18

CS 13

CS 14

CS 15CS 16

-1,16

R10 lakószobák padlója

8 mm vtg laminált parketta
1 rtg alátétfilc
7 cm aljzatbeton (f t beton)
1 rtg PE technológiai szigetelés
15 cm kemény EPS hab h szigetelés

1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia

R11 közleked  padlója

2,4 cm impregnált fa padló
2,4 cm párnafa ékbe vágva
kent m gyanta szigetelés
0-5 cm lejtést adó beton
12 cm vasalt aljzat

25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

4 cm szerel beton

R12 új épületek magastet  alatti födémei

24 cm nem éghet  lépésálló ásványgyapot h szigetelés
1 rtg PVC párazáró fólia
14 + 4 cm PTH gerendás-béléstestes födém
1 cm bels  oldali vakolat

R13 új épületek magastet i

kett s hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cm cseréplécezés
5/5 cm ellenléc közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia

10/13 cm szaruzat, SIKA szalag merevítéssel

R14 közleked  alacsonyhajlású tet

kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátét deszkázat
7/7 cm lejtést adó lécezés, KERTO lemezhez L vasakkal rögzítve
2,7 cm KERTO lemez
24 cm nem éghet  ásványgapot h szigetelés, a HE 120 B
szélestalpú gerendák közt

1 rtg PVC párazáró fólia
2,4 cm nútféderes deszkaborítás HE 120 B szélestalpú
gerendákra ültetve

R15 új küls  fal lábazat

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC függ leges vízszigetelés
1 rtg ipari filc alátét

PTH 38 N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

R16 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés

PTH 38 N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

R17 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

30 cm monolit koszorúval egyesített vasbeton áthidaló
1 cm bels  oldali vakolat

9 cm nem éghet  kiegészít  ásványgyapot h szigetelés

R19 gépészeti helyiség padlója
1,5 cm greslap
3 mm rugalmas ragasztó
6 cm aljzatbeton
1 rtg PE technológiai szigetelés
14 cm kemény EPS hab h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

R20 étkez  tet
kett s hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cm cseréplécezés
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés szarufákra
helyezett szelemenek között
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés a 10/20 cm
es szarufák között huzalozással rögzítve
1 rtg PVC párazáró fólia
2,4 cm nútféderes deszkaborítás szarufához rögzítve

R21 alacsonyhajlású tet
kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátétdeszkázat
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
2,4 cm hézagos alátét deszkázat

1 rtg PVC párazáró fólia

7/7 cm lejtést adó lécezés a vasbeton födémhez L vasakk
rögzítve - 24 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

15 cm monolit vasbeton födém
3-5 mm vakolatsimítás

R22 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

30 cm monolit vasbeton áthidaló gerenda
1 cm bels  oldali vakolat

9 cm nem éghet  kiegészít  ásványgyapot h szigetelés

R23 küls  tehebíró burkolat

4 cm teherbíró kültéri burkolat
5 cm durva szemcséj  homok

30 cmtömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

15 cm bazalt k zúzalék ágyazó és szivárgó réteg

R18 új bels  fal

1 cm bels  oldali vakolat
30 cm PTH N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat



kett s állókorcos
fémlemez fedés

rögzít  férc

szell z
alátétsz nyeg

meglév  16/18 cm fa
f tartó gerenda
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

bels  perforált 12,5 mm
gipszkarton burkolat

PVC párazáró
alétét fólia

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között
huzalozással rögzítve

horganyzott
acéllemez
rögzít szegély
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2,4 cm alátét
deszkázat

4/12 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

meglév  12/12 cm
taréjszelemen
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

meglév  2 x 4/13 cm
taréjfogópár
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

deszkázat

perforált acéllemez
rovarvédelem

R5

17 1 51 1
70

meglév  20/16 cm fa gerenda transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

meglév  51 cm vtg kmt falazat

bels  oldali vakolat

meglév  16/18 cm fa
f tartó gerenda
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

bels  perforált 12,5 mm
gipszkarton burkolat

PVC párazáró
alétét fólia

kett s állókorcos
fémlemez fedés

7 cm burkolattartó léc
szarufához rögzítve

rögzít  férc

szell z
alátétsz nyeg

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között
huzalozással rögzítve

acél tárcsás dübel a
h szigetelés rögzítésére
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meglév  10/10 cm talpszelemen transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

2,4 cm alátét
deszkázat

4/12 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

perforált acéllemez
rovarvédelem

légzáró vakolat

17 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

horganyzott acéllemez
rögzít szegély

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

R6

R5
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meglév  51 cm vtg kmt falazat

bels  oldali vakolat

kett s állókorcos
fémlemez fedés

rögzít  férc

szell z
alátétsz nyeg

7 cm burkolattartó
léc szarufához
rögzítvePVC párazáró

alétét fólia

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között huzalozással
rögzítve

2,4 cm svédpadló
rejtett rögzítéssel 2,4 cm párnafák között lépésálló

h szigetelés, párnafák alatt 1 rtg
lépéshang-szigetel  csík5 cm vasalt

betonlemez

2 cm trapézlemez

IPE 270 O +

födémgerenda
h hatásra habosodó
t zvédelmi festéssel
ellátva

12,5 mm perforált
gipszkartonlap
álmennyezet

diafragma
lemez
nézetben

4 x UPE 300 kiváltó gerenda
h hatásra habosodó t zvédelmi
festéssel ellátva

d12 két végén menetes szár

bels  perforált 12,5 mm
gipszkarton burkolat

70
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17 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

légzáró vakolat

2,4 cm alátét
deszkázat

perforált acéllemez
rovarvédelem

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia4/12 cm szelemen

h szigetelés
megtámasztására,
szarufákhoz rögzítve

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

meglév  12/12 cm fa
szelemen transzparens
t zvédelmi kezeléssel
ellátva

peremdilatáció

R6
R3

R5

kett s állókorcos
fémlemez fedés

rögzít  férc

szell z
alátétsz nyeg

bels  perforált 12,5 mm
gipszkarton burkolat

PVC párazáró
alétét fólia

meglév  kmt áthidaló

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között huzalozással
rögzítve

7 cm burkolattartó léc
szarufához rögzítve

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

újralegyártott acél h hídmegszakítós ablaktok
az eredetivel megegyez  megjelenéssel

2,4 cm fa borítás
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17 1 38
56

perforált acéllemez
rovarvédelem

horganyzott acéllemez
rögzít szegély

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

légzáró vakolat

17 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

2,4 cm alátét
deszkázat

meglév  15/12 cm fa
szelemen transzparens
t zvédelmi kezeléssel
ellátva

4/12 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

UV-álló tartósan rugalmas
küls  oldali tömítés

bels  oldali tartósan
rugalmas pára és
légzáró tömítés

R5

R7
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meglév  38 cm vtg kmt falazat

acél tárcsás dübel a
h szigetelés rögzítésére

fagyálló zártcellás
lábazati h szigetelés
ragasztva

2,4 cm svédpadló
rejtett rögzítéssel

2,4 cm párnafák között lépésálló
h szigetelés, párnafák alatt 1 rtg
lépéshang-szigetel  csík

szigetelés vonalmenti
rögzítése 30 x 3 -as
acélszalaggal
hátszerkezethez 30 cm-
enként rögzítve

földvisszatöltés a
felfutó borostyán
gyökérzetéhez

3
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1
5

5
4

48 48

légzáró vakolat

17 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

peremdilatáció

fa palló

nyomás által bejutatott
szilikon-mikroemulzius
utólagos vízszigetelés

bennmaradó impulzusos
injektálócs

szakaszos bevésés 30 cm-
enként túlbetonozással

R7

R8

R1

R1 közösségi helyiségek talajon fekv  padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés

1 rtg PE technológiai szigetelés
14 cm kemény EPS hab h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

5 cm aljzatbeton

R7 meglév  küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm nem éghet  homlokzati ásványgyapot h szigetelés
1 cm légzáró vakolat
38 cm kmt. meglév  falazat

R8 meglév  küls  fal lábazat

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC függ leges vízszigetelés
1 rtg ipari filc alátét

38 cm kmt. meglév  falazat, a lábazati zónában nyomás által bejutatott
szilikon-mikroemulziós utólagos vízszigeteléssel

1 cm légzáró vakolat

R5 malom tet

kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátét deszkázat
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés szarufákra
helyezett szelemenek között
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés a 10/13 cm-
es szarufák között huzalozással rögzítve

1 rtg PVC párazáró fólia
1,25 cm perforált gipszkarton burkolat

7/7 cm burkolat tartó lécezés a szarufákhoz rögzítve

R6 meglév  küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
17 cm nem éghet  homlokzati ásványgyapot h szigetelés
1 cm légzáró vakolat

1 cm bels  oldali vakolat
51 cm kmt. meglév  falazat

R2 galéria és szalon padlója

2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve
2,4 cm párnafa, közte lépésálló h szigetelés
1 rtg lépéshang-szigetel  csík párnafák alatt
5 cm vasalt beton
2 cm vtg trapézlemez
IPE 200 O+ födémgerenda
1,25 cm perforált gipszkarton álmennyezet födémgerendákhoz rögzítve

R4 tornaszoba padlója

8 mm vtg padlósz nyeg
1 rtg habalátét fólia
3,7 cm RIGIDUR szárazpadló

5 cm vasalt beton
2 cm vtg trapézlemez
IPE 270 O+ födémgerenda
1,25 cm perforált gipszkarton álmennyezet födémgerendákhoz rögzítve

2 cm lépésálló h szigetelés úsztató réteg

CS 1

CS 2

CS 3

CS 4CS 5
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10/10 cm taréjszelemen

8/6 cm fa könyök

2 x 4/10 cm
taréjfogópár

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

gerinccserép, gerincléctartóval rögzítve

hódfarkú szell z garnitúra,
pontonkénti kiszell ztetés

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

5 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

10/13 cm szarufa 10/10m állószék

R1
3

12 9 30 1
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lejtést adó lécezés
rögzítésére L laposacél

2,7 cm KERTO lemezlPVC párazáró
alétét fólia

monolit koszorúval egyesített
vasbeton áthidaló

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

korszer  fa felülvilágító

korszer  fa bejárati ajtó

2,4 cm fa borítás

PTH 12/6,5 cm
födémgerenda

PTH 60/17 cm béléstest
4cm felbetonnal

vakolóprofil

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

megemelt fa cserépléc

perforált acéllemez
rovarvédelem

pontonkénti
hófogó 2,5 m2 / db

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

13/13 cm talpszelemen

el re bebetonozott
kampós vég  t csavar

szegez lemez a szarufa
biztos rögzítésére

10/13 cm szarufa

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

bit. csupaszlemez alátét

UV-álló tartósan rugalmas
küls  oldali tömítés

bels  oldali tartósan
rugalmas pára és
légzáró tömítés

R12

R14

R1
3
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korszer  fa bejárati ajtó

h hídmentes alu küszöb,
h=20 mm
akadálymentes
közlekedéshez

acél C profil a nyílászáró
rögzítésére v=4 mm

peremdilatáció

tartósan rugalmas
szilikon kitt

Rehau Rauterm PE
f t cs
ponthegesztett
hálóra szerelve 1 rtg alátétfilc

R11 R10

nútféderes
deszkaborítás

12 cm nem éghet
h szigetelés HE-B 120
szélestalpú gerendák
között nyári h terhelés
csökkentésére

mozgatható függ leges
fa lamella 50/ 38,5 mm

2 db melegen hengerelt UPE 160
acél gerenda összefordítva
szakaszosan összehegesztve

175x70x3 "L" laposacél
gerendarögzítés acél gerendához
csuklós kapcsolat

horganyzott acéllemez
rögzít szegély

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

kett s állókorcos
fémlemez fedés

rögzít  fércszell z
alátétsz nyeg2,4 cm alátét

deszkázat

R14

55 40

mozgatható függ leges
fa lamella 50/ 38,5 mm

oszlopok fogadó eleme

drénlemez

2,4 cm impregnált fa

kent
m gyanta
szigetelés

párnafák ékbe
vágva
lejtéskiegyenlítésre

földvisszatöltés

fa palló

R11
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PTH 12/6,5 cm
födémgerenda

monolit koszorúval egyesített
vasbeton áthidaló

PTH 60/17 cm béléstest
4cm felbetonnal

2,4 cm fa borítás
vakolóprofil

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

korszer  fa ablak

acél tárcsás dübel a
h szigetelés rögzítésére

megemelt fa cserépléc

pontonkénti
hófogó 2,5 m2 / db

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

13/13 cm talpszelemen

el re bebetonozott
kampós vég  t csavar

szegez lemez a szarufa
biztos rögzítésére

10/13 cm szarufa

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

bit. csupaszlemez alátét

UV-álló tartósan rugalmas
küls  oldali tömítés

bels  oldali tartósan
rugalmas pára és
légzáró tömítés

12 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

9 cm nem éghet  ásványgyapot
kiegészít  homlokzati h szigetelés

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

perforált acéllemez
rovarvédelem

R12

R17

R13
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fagyálló zártcellás
lábazati h szigetelés
ragasztva

szigetelés vonalmenti
rögzítése 30 x 3 -as
acélszalaggal
hátszerkezethez 30 cm-
enként rögzítve

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

fa zsalugáter tokszerkezete

korszer  fa ablak

3 cm fa bels
könyökl

vakolóprofil

PTH 38 N+F falazat

földvisszatöltés

légzáró vakolat

12 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

UV-álló tartósan rugalmas
küls  oldali tömítés

bels  oldali tartósan
rugalmas pára és
légzáró tömítés

bels  oldali vakolat

peremdilatáció
Rehau Rauterm PE
f t cs
ponthegesztett
hálóra szerelve

fa palló

R10
R16

R15

nútféderes
deszkaborítás

12 cm nem éghet
h szigetelés HE-B 120
szélestalpú gerendák
között nyári h terhelés
csökkentésére

2 db melegen hengerelt UPE 160
acél gerenda összefordítva
szakaszosan összehegesztve

2 db melegen hengerelt UPE 180
acél oszlop összefordítva,
szakaszosan összehegesztve
(nézet)

lejtést adó lécezés
rögzítésére L laposacél

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

acél tolóajtó

kett s állókorcos
fémlemez fedés rögzít  férc

szell z
alátétsz nyeg

2,4 cm alátét
deszkázat

2,4 cm deszkázat

R14

12 1 38 1
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PTH 12/6,5 cm
födémgerenda

monolit koszorú gerenda PTH 60/17 cm béléstest
4cm felbetonnal

bels  oldali vakolat

PTH 38 N+F falazat

elektromos f t szál a
visszafagyás ellen

acél tárcsás dübel a
h szigetelés rögzítésére

megemelt fa cserépléc

pontonkénti
hófogó 2,5 m2 / db

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

13/13 cm talpszelemen

el re bebetonozott
kampós vég  t csavar

szegez lemez a szarufa
biztos rögzítésére

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

bit. csupaszlemez alátét

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

perforált acéllemez
rovarvédelem

horganyzott acéllemez
rögzít szegély

légzáró vakolat

12 cm nem éghet
ásványgyapot homlokzati
h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

R14

R

R

R1
3

R11 közleked  padlója

2,4 cm impregnált fa padló
2,4 cm párnafa ékbe vágva
kent m gyanta szigetelés
0-5 cm lejtést adó beton
12 cm vasalt aljzat

25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

4 cm szerel beton

R12 új épületek magastet  alatti födémei

24 cm nem éghet  lépésálló ásványgyapot h szigetelés
1 rtg PVC párazáró fólia
14 + 4 cm PTH gerendás-béléstestes födém
1 cm bels  oldali vakolat

R13 új épületek magastet i

kett s hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cm cseréplécezés
5/5 cm ellenléc közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia

10/13 cm szaruzat, SIKA szalag merevítéssel

R14 közleked  alacsonyhajlású tet

kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátét deszkázat
7/7 cm lejtést adó lécezés, KERTO lemezhez L vasakkal rögzí
2,7 cm KERTO lemez
24 cm nem éghet  ásványgapot h szigetelés, a HE 120 B
szélestalpú gerendák közt

1 rtg PVC párazáró fólia
2,4 cm nútféderes deszkaborítás HE 120 B szélestalpú
gerendákra ültetve

R15 új küls  fal lábazat

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés
1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia
1 mm vtg PVC függ leges vízszigetelés
1 rtg ipari filc alátét

PTH 38 N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

R16 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés

PTH 38 N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

R17 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

30 cm monolit koszorúval egyesített vasbeton áthidaló
1 cm bels  oldali vakolat

9 cm nem éghet  kiegészít  ásványgyapot h szigetelés

R10 lakószobák padlója

8 mm vtg laminált parketta
1 rtg alátétfilc
7 cm aljzatbeton (f t beton)
1 rtg PE technológiai szigetelés
15 cm kemény EPS hab h szigetelés

1 mm vtg PVC talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg ipari filc alátét
15 cm vasalt aljzat
4 cm szerel beton
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
termett talaj

1 rtg szigetelésvéd  félkemény PVC fólia

CS 6

CS 7

CS 8

CS 9CS 10

CS 11 CS 12

CS 10* CS 11*

LAMELLÁK ZÁRT ÁLLAPOTBAN RÖGZÍTVE
BEFELÉ DÖL  TET  RÉSZLETE
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12/12 cm fa feszít  dúc transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

16/16 cm fa feszít  dúc transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

12/12 cm taréjszelemen
transzparens t zvédelmi
kezeléssel ellátva

8/6 cm fa könyök transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

nútféderes
deszkaborítás

PVC párazáró
alétét fólia

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között
huzalozással rögzítve szegez lemez

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

gerinccserép, gerincléctartóval rögzítve

7,5/20 cm szarufakiváltás

hódfarkú szell z garnitúra,
pontonkénti kiszell ztetés

4,5/20 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

tet síkablak rendszertartozékaként
vízelvezet  csatorna

alátétfólia gallér + fémlemez
burkolókeret, síkfedéshez

tet téri ablak

R20

R16 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm fagyálló zártcellás lábazati h szigetelés

PTH 38 N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

1 cm légzáró vakolat

1 30 1

1201217

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között
huzalozással rögzítve

PVC párazáró
alétét fólia

nútféderes
deszkaborítás

lejtést adó lécezés
rögzítésére L laposacél

18/ 20 cm fa köt gerenda transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

16/16 cm fa feszít  dúc transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

15 cm vtg monolit vasbeton lemez

2 4
7

20

20

2 4

pontonkénti
hófogó 2,5 m2 / db

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

4,5/20 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

megemelt fa cserépléc

13/13 cm talpszelemen

8/6 cm sárgerenda

szegez lemez a szarufa
biztos rögzítésére

bit. csupaszlemez alátét

el re bebetonozott
kampós vég  t csavar

PTH 30 N+F falazat

bels  oldali vakolat

R18

R21

R2
0

12 1 38 1
52

12 9 30 1

kett s állókorcos
fémlemez fedés

rögzít  férc
szell z
alátétsz nyeg

acél tárcsás dübel a
h szigetelés rögzítésére

24 cm nem éghet
h szigetelés 7 cm lejtést
adó lécezés között

lejtést adó lécezés
rögzítésére L laposacél

PVC párazáró
alétét fólia

2,4 cm alátét
deszkázat

2,4 cm
alátét
deszkázat

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

extrém kis páraáteresztési
ellenállású alátétfólia

perforált acéllemez
rovarvédelem

horganyzott acéllemez
rögzít szegély

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

légzáró vakolat

12 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

9 cm nem éghet  ásványgyapot
kiegészít  homlokzati h szigetelés

PTH 38 N+F falazat

bels  oldali vakolat

R21

R16

1 30 9 12

18/ 20 cm fa köt gerenda transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

16/16 cm fa feszít  dúc transzparens
t zvédelmi kezeléssel ellátva

20 cm nem éghet  ásványgyapot
h szigetelés a szarufák között
huzalozással rögzítve

PVC párazáró
alétét fólia

nútféderes
deszkaborítás

farostlemez a h szigetelés
fogadására

h szigetelt-ragasztott víztiszta
ablaküveg
(4 -16-4 ) Low-e bevonattal,
Argon gáz kitöltéssel

korszer  fa ablak

2
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pontonkénti
hófogó 2,5 m2 / db

8/6 cm sárgerenda

bit. csupaszlemez alátét

el re bebetonozott
kampós vég  t csavar

13/13 cm talpszelemen

szegez lemez a szarufa
biztos rögzítésére

kétt s hódfarkú cserépfedés

2,4/4,8 cm cseréplécezés

7 cm átszell ztetett légrés
az ellenlécek között

4,5/20 cm szelemen h szigetelés
megtámasztására, szarufákhoz rögzítve

megemelt fa cserépléc

perforált acéllemez
rovarvédelem

horganyzott acél
csatornatartó

ereszcsatorna

12 cm nem éghet  ásványgyapot
homlokzati h szigetelés

öntisztuló homlokzati
kapart vékonyvakolat

9 cm nem éghet  ásványgyapot
kiegészít  homlokzati h szigetelés

30/30 cm monolit
vasbeton gerenda

38/38 bontott téglából
készült pillér vasbetonmag
er sítéssel (nézet)

5/127 mm telifa lamellás
szalagfüggöny

UV-álló tartósan rugalmas
küls  oldali tömítés

bels  oldali tartósan
rugalmas pára és
légzáró tömítés

R20

R22

R20 étkez  tet
kett s hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cm cseréplécezés
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés szarufákra
helyezett szelemenek között
20 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés a 10/20 cm-
es szarufák között huzalozással rögzítve
1 rtg PVC párazáró fólia
2,4 cm nútféderes deszkaborítás szarufához rögzítve

R21 alacsonyhajlású tet
kett s állókorcos fémlemez fedés
1 rtg szell z  alátétsz nyeg
2,4 cm hézagos alátétdeszkázat
7/7 cm ellenléc, közte átszell ztetett légrés
1 rtg extrém kis páraáteresztési ellenállású alátét fólia
2,4 cm hézagos alátét deszkázat

1 rtg PVC párazáró fólia

7/7 cm lejtést adó lécezés a vasbeton födémhez L vasakkal
rögzítve - 24 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

15 cm monolit vasbeton födém
3-5 mm vakolatsimítás

R22 új küls  fal

öntisztuló homlokzati kapart vékonyvakolat
12 cm nem éghet  ásványgyapot h szigetelés

30 cm monolit vasbeton áthidaló gerenda
1 cm bels  oldali vakolat

9 cm nem éghet  kiegészít  ásványgyapot h szigetelés

R18 új bels  fal

1 cm bels  oldali vakolat
30 cm PTH N+F falazat
1 cm bels  oldali vakolat

CS 13

CS 14

CS 15

CS 16
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blokktéglák raklapkon
tárolva ideiglenesen

PTH 38 N+F falazat

ideiglenes kerítés

ideiglenes kerítés

malom épülete

béléstest depónia

betonmixer

felbeton készítése

ideiglenes kerítés

ideiglenes kerítés

malom épülete kavics depónia

sávalapok betonozása

alapok bentmaradó zsaluzata kavics terítésbentmaradó zsalutábla

betonmixer

FÖDÉMEK ÉS FALAZATOK KÉSZÍTÉSEALAPOZÁS


