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R8
0,8 cm  üvegfátyollal erősített újrahasznosított anyagból készült
 padlószőnyeg
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R6
0,3 cm Mapei Decor System műgyanta bevonat
1 rtg önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS keményhab hőszigetelés
50/75 cm  statikailag méretezett vasbeton lemezalap
8 cm  szigetelést védő beton
2 rtg  4 mm mod. bit. vtg talajnedv elleni szig teljes
 felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm  tömörített kavicsréteg  /  termett talaj

R1' pincefal hátsó udvarnál
10 cm  földvisszatöltés
 lemez (szerkezeti dilatáció)
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm  mészhabarcs simítás
1 rtg  bitumenmáz kellősítés
2 rtg  4 mm mod.bit. talajnedvesség
     elleni szig. teljes felületen
 lángolvasztással ragasztva
5 cm  XPS hőszigetelés teljes felületen ragasztott
25 cm  monolit vasbeton pincefal

R7 pincefödém (közlekedő)
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta benonat
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással,
 kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez
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R8
0,8 cm  üvegfátyollal erősített újrahasznosított anyagból készült
 padlószőnyeg
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R6
0,3 cm Mapei Decor System műgyanta bevonat
1 rtg önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS keményhab hőszigetelés
50/75 cm  statikailag méretezett vasbeton lemezalap
8 cm  szigetelést védő beton
2 rtg  4 mm mod. bit. vtg talajnedv elleni szig teljes
 felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm  tömörített kavicsréteg  /  termett talaj

R1' pincefal hátsó udvarnál
10 cm  földvisszatöltés
 lemez (szerkezeti dilatáció)
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm  mészhabarcs simítás
1 rtg  bitumenmáz kellősítés
2 rtg  4 mm mod.bit. talajnedvesség
     elleni szig. teljes felületen
 lángolvasztással ragasztva
5 cm  XPS hőszigetelés teljes felületen ragasztott
25 cm  monolit vasbeton pincefal

R7 pincefödém (közlekedő)
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta benonat
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással,
 kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez
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R2 kirekesztésnél, fal
10 cm hidrofóbizált ásványis szálas hőszigetelő lemez
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm mészhabarcs simítás
1 rtg bitumenmáz kellősítés
1 rtg  4 éves FLL minősítésű gyökérálló
  mod. bitumenes szigetelés
15 cm  szigetelést védő fal
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R8
0,8 cm  üvegfátyollal erősített újrahasznosított anyagból készült
 padlószőnyeg
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R6
0,3 cm Mapei Decor System műgyanta bevonat
1 rtg önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS keményhab hőszigetelés
50/75 cm  statikailag méretezett vasbeton lemezalap
8 cm  szigetelést védő beton
2 rtg  4 mm mod. bit. vtg talajnedv elleni szig teljes
 felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm  tömörített kavicsréteg  /  termett talaj

R7 pincefödém (közlekedő)
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta benonat
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással,
 kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez
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öntömörödő beton: CEM III/B-32,5 N-SR

szürkébb beton, szulfátálló kohósalakcement
maximális szemcseméret : dmax = 16 mm

maximális távolság kirekesztések között: 3 x dmax = 48 mm

= > szerkesztésnél figyelembevett távolság :
 d = 10 cm kirekesztések között

látszóbeton készítéséhez alkalmas zsaluzat

mélyedések kivitelezése: zsaluelemhez fából mélyedések
repedések esetleges nyomvonalát is megszabja

vasalás:
 vasbeton pillérek vasalata Ø 14

+ hálóvasalás Ø 8/ 50 cm-ként
+ műanyagszál erősítés : Concrix ES 1 kg / m3 -ként

a beton repedése elkerülése végett

minimális falvastagság:
Ø 10 -es betoncsővel

dnom = 5 mm
vmin  = 100 + 2* 50 + 2 * 8 + 2 * 5  =226 mm

-> v: = 250 mm
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lezárása hóhatár felett (30 cm),

visszahajtott fóliával
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hőszigetelő lemez szerkezeti

dilatáció

kéregpanel

XPS hőszigetelés

monolit vasbeton falazat

szigetelést tartó zsalukő falazat

mészhabarcs simítás

2 rtg 4 mm vastag mod. bit.
vastaglemez talajnedvesség

elleni szigetelés
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cementhabarcs hajlaték

hideg bitumenmáz kellősítés

2 rtg mod. bit. vastaglemez

mod. bit. vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés hajlatképzése

R1
10 cm  hidrofóbizált ásványi szálas hőszigetelő
 lemez (szerkezeti dilatáció)
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm  mészhabarcs simítás
1 rtg  bitumenmáz kellősítés
2 rtg  4 mm mod.bit. talajnedvesség
     elleni szig. teljes felületen ragasztott
5 cm  XPS hőszigetelés teljes felületen ragasztott
25 cm  monolit vasbeton pincefal

R3'
6 cm  kéregpanel
16 cm  XPS hőszigetelés
25 cm  monolit vasbeton fal - látszóbeton
1 cm  belsőoldali vakolat

R6
0,3 cm Mapei Decor System műgyanta bevonat
1 rtg önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS keményhab hőszigetelés
50/75 cm  statikailag méretezett vasbeton lemezalap
8 cm  szigetelést védő beton
2 rtg  4 mm mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm  tömörített kavicsréteg
 termett talaj

R12
15 cm  vegetáció és földkeverék
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
2 cm formahabosított EXP hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztároló réteg
16 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással, kötésben fektetve
1 rtg  1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm 4 éves FLL minősítésü gyökérálló PVC csapadékvíz elleni szigetelés
 forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva, széleken mech.rögzítéssel,
 I.B. fokozott mech. + mérsékelt hőterh.
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
28 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez

R10
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta bevonat
1 rtg       önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm lépsálló ásványi szálas úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R8
0,8 cm  üvegfátyollal erősített újrahasznosított anyagból készült
 padlószőnyeg
1 rtg  önterülő kiegyenlítőréteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm ásványi szálas hőszigetelés úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással, kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez

R10
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta bevonat
1 rtg       önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm lépsálló ásványi szálas úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

CSP2

CSP1

CSP5

CSP3

CSP4

részletrajzok _ rétegrendek  _ metszet _ 1_50
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15  25

tartósan rugalmas bitumen kitt
éllezárás

vízszigetelés felső élének
megfogása horganyzott acél
szalaggal

perforált fém rovarháló

2x0,5 cm szerelt színes kültéri
üvegburkolat sines megfogással
a teherhordó falhoz rögz.

cementhabarcs hajlaték

5 cm védőbeton

horganyzott acél Z-profil lábazati
hőszig. megfogására

tárcsás dübel a hőszigeletés
rögz.

25 cm monolit vasbeton fal

ásványi szálas hőszigetelés fekete
üvegszövet kasírozással

légrés

2 rtg 4 mm mod. bit. vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

XPS lábazati hőszigetelés

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés

R1'

R5'

vasbeton megtámasztó szerkezet kontúrja

35

3

4

PE habzsinór háttámasz

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

üvegkorlát befogó profil

befogott üvegkorlát 2 x 8 mm
fóliával ragasztott edzett biztonsági üveg

acél fogódzó

1,25 cm homogén
gipszkarton álmennyezet
(kültéri)

R10

1435

25
3

3
7

1

5

10

cementhabarcs hajlaték

5 cm szigetelést védő beton

hideg bitumenmáz kellősítés

2 rtg mod. bit. vastaglemez

15 1  5

R1
10 cm  hidrofóbizált ásványi szálas hőszigetelő
 lemez (szerkezeti dilatáció)
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm  mészhabarcs simítás
1 rtg  bitumenmáz kellősítés
2 rtg  4 mm mod.bit. talajnedvesség
     elleni szig. teljes felületen ragasztott
5 cm  XPS hőszigetelés teljes felületen ragasztott
25 cm  monolit vasbeton pincefal

R10
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta bevonat
1 rtg       önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm lépsálló ásványi szálas úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással, kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez

R10
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta bevonat
1 rtg       önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm lépsálló ásványi szálas úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

25
2-

 

16
8

46

25 16 6 10

47

1 15 15 16 6 10

1 cm EPS
peremszigetelő sáv

vízszig. lezárása hóhatár felett (30 cm),
visszahajtott fóliával

hajlatrögzítés sínnel

tartósan rugalmas szilikon kitt lezárás

3 mm vastag rozsdamentes acélelem

porszórt koracéllemez attikalefedés

tartósan rugalmas szilikon kitt lezárás

álmennyezet
gyorsfüggesztő

1,25 cm homogén
gipszkarton álmennyezet

kéregpanel

XPS hőszigetelés

kérgesített XPS lábazati hőszigetelés

15 cm monolit vasbeton attikafal

25 cm monolit vasbeton fal

XPS hőszigetelés

kéregpanel

szomszéd épület

R11

20
15

 
8

50
5

7
03

20
15

 
8

75
5

7
03

10

10
63

13
13

ásványi szálas hőszigetelés
szerkezeti dilatáció

1 cm EPS peremszigetelő sáv

dilatációs profil

tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés + polietilén habzsinórtartósan rugalmas szilikon kitt

tömítés + polietilén habzsinór

R6
R6

R6
0,3 cm Mapei Decor System műgyanta bevonat
1 rtg önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE fólia technológiai szigetelés
5 cm  EPS keményhab hőszigetelés
50/75 cm  statikailag méretezett vasbeton lemezalap
8 cm  szigetelést védő beton
2 rtg  4 mm mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 teljes felületen lángolvasztással ragasztva
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
15 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm  tömörített kavicsréteg
 termett talaj

R5
2x0,5 cm  szerelt szines kültéri üvegburkolat, sines megfogással
 a teherhordó falhoz
2 cm      átszellőztetett légrés
1 rtg  fekete üvegszövet kasírozás
15 cm ásványi szálas hőszigetelés / légrés_gépészeti vezetékezés
25 cm monolit vasbeton fal
20 cm bordaváz / légrés
1,25 cm gipszkarton fal

CSP6

CSP7

CSP8

CSP10

CSP9

részletrajzok _ rétegrendek

üvegkorlát befogadó profil
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1,25 cm homogén gipszkarton
álmennyezet (kültéri)

álmennyezet gyorsfüggesztő

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

3 mm vastag rozsdamentes acéllemez függönyfal
rögzítésére

2 mm vastag alumínium lemez

2 mm vastag porszórt alumínium lemez

üveggyapot hőszigetelés

alumínium függönyfal

alumínium üvegtető borda

2 mm vastag porszórt alumínium lemez
belső oldali takaróelem

szerkezeti dilatáció XPS hab
kitöltéssel

hőhídmegszakító acélelem

1 cm EPS peremszigetelő sáv

csapadékvíz elleni szigetelés
hajlatrögzítése sínnel

öntapadó párazáró csík +
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

csapadékvíz elleni szigetelés
megfogása hóhatár felett (30 cm)

kérgesített XPS lábazati hőszigetelés

15 cm monolit vasbeton

előregyártott hőszigetelt panel
üvegtető bordájához rögzítve

2 mm vastag rm. acéllemezből kialakított fogadófal
csapadékvíz elleni szigetelés rögzítésére

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

2 mm vastag alumínium lemez
üveggyapot hőszigetelés

1 cm EPS peremszigetelő sáv

csapadékvíz elleni szigetelés hajlatrögzítése
sínnel

csapadékvíz elleni szigetelés megfogása
hóhatár felett (30 cm)

előregyártott hőszigetelt panel
üvegtető bordájához rögzítve

2 mm vastag rm. acéllemezből kialakított fogadófal
párazáró EPDM fólia rögzítésére

alumínium üvegtető borda

2 mm vastag porszórt alumínium
lemez belső oldali takaróelem

öntapadó párazáró csík +
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

ásványi szálas hőszigetelés

ásványi szálas hőszigetelés

kérgesített XPS lábazati hőszigetelés

EPDM fólia külső oldali párazárás

15 cm monolit vasbeton

habzsinór háttámasz
2 mm vastag porszórt alumínium takaróprofil

Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
(szélmezőben járólap kiegészítéssel)

polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg

XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással,
kötésben fektetve

1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
+ 1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
(széleken mech.rögzítéssel)
+ alátét-elválasztó polipropilén filcréteg

kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés

méretezett monolit vasbeton födémlemez

vegetáció és földkeverék

polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg

formahabosított EXP hőszigetelő drénlemez,
szivárgó és víztároló réteg

XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag
kialakítással, kötésben fektetve

1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
+ 1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
(széleken mech.rögzítéssel)
+ alátét-elválasztó polipropilén filcréteg

kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés

méretezett monolit vasbeton födémlemez

R11'

R12

47

25
16
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5

hőhídmegszakító acélelem

alumínium függönyfal

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

szerkezeti dilatáció XPS hab kitöltéssel

tartósan rugalmas szilikon
kitt tömítés

2 mm vastag porszórt
alumínium takaróprofilhabzsinór háttámasz

habzsinór háttámasz

ásványi szálas hőszigetelés
kitöltés

2 mm vastag porszórt
alumínium lemez

25 cm monolit vasbeton fal

16 cm XPS hőszigetelés

6 cm kéregpanel

CSP13

hőhídmegszakító

szilikon tömítés

EPDM lemez

szomszéd épület (Mikve)

R3'

25
16

6
10

47

alumínium függönyfal

2 mm vastag alumínium lemez

2 mm vastag porszórt
alumínium lemez

üveggyapot hőszigetelés

3 mm vastag rm. acéllemez

2 mm vastag porszórt
alumínium lemez

3 mm vastag rm. acéllemez

üveggyapot hőszigetelés

UV álló, tartósan rugalmas
szilikon kitt tömítés

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés
+ habzsinór háttámasz

25 cm monolit vasbeton fal

16 cm XPS hőszigetelés

6 cm kéregpanel

2 mm vastag porszórt alumínium lemez

CSP8

szomszéd épület (Mikve)

R3'

R1
10 cm  hidrofóbizált ásványi szálas hőszigetelő
 lemez (szerkezeti dilatáció)
15 cm  szigetelést tartó fal - zsalukő
1 cm  mészhabarcs simítás
1 rtg  bitumenmáz kellősítés
2 rtg  4 mm mod.bit. talajnedvesség
     elleni szig. teljes felületen ragasztott
5 cm  XPS hőszigetelés teljes felületen ragasztott
25 cm  monolit vasbeton pincefal

R3'
6 cm  kéregpanel
16 cm  XPS hőszigetelés
25 cm  monolit vasbeton fal - látszóbeton
1 cm  belsőoldali vakolat

R12
15 cm  vegetáció és földkeverék
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
2 cm formahabosított EXP hőszigetelő drénlemez, szivárgó és víztároló réteg
16 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással, kötésben fektetve
1 rtg  1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm 4 éves FLL minősítésü gyökérálló PVC csapadékvíz elleni szigetelés
 forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva, széleken mech.rögzítéssel,
 I.B. fokozott mech. + mérsékelt hőterh.
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
28 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez

R11
8 cm  Ø 16-32 mm frakcionált mosott folyami coulé kavics leterhelő réteg
             (szélmezőben járólap kiegészítéssel)
1 rtg       polipropilén műanyag fátyol szűrőréteg
16/5 cm    XPS hab hőszigetelés lépcsős ütközőhézag kialakítással, kötésben fektetve
1 rtg 1 mm félkemény PVC szigetelést védő réteg
1 rtg  1,5 mm PVC csapadékvíz elleni szigetelés
               (széleken mech.rögzítéssel)
1 rtg  alátét-elválasztó polipropilén filcréteg
2-  cm  kavicsbeton lejtést adó aljzat min.2%-os lejtés
25 cm  méretezett monolit vasbeton födémlemez

R10
0,3 cm  Mapei Decor System 70 műgyanta bevonat
1 rtg       önterülő kiegyenlítő réteg
7 cm  aljzatbeton ponthegesztett acélhálóba rögzített padlófűtéssel
1 rtg  PE technológiai szigetelés
3 cm lépsálló ásványi szálas úsztatóréteg
5 cm EPS keményhab hőszigetelés (installációs réteg)
25 cm statikailag méretezett vasbeton födémlemez

CSP11

CSP12

CSP13 részletrajzok _ rétegrendek

       2012/2013.II.félév  Diplomamunka _ Urbanisztika Tanszék _ Épületszerkezettani _tervlapok

         rétegrendek    _ részletrajzok  _1 _ 5
 

 ortodox _ ház Huszár Zsófia



Földmunka II.

Humusz Leszedés I.

Betonpumpa

Betonozás III.

Platós Teherautó

-2,89

+3,650

+0,150

+7,350

+11,050

+14,350Építési vállalkozói és
generál kivitelezői
konténerek 2db

Szociális helyiségek,
és alvállalkozói
konténerek 2db

Étkező, Öltöző + WC
konténerek 2db

Toronydaru R=40m

Fal zsaluzat

Beton konténer 1m3

7,68

60,26

4,00

4,00

Őrbódé

mikve

A A

K
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y 
ut

ca

Platós Teherautó

Hidraulikus Kotró

Betonpumpa
Humusz Leszedés
 I. ütem

Földmunka
II. ütem

rézsü

3,00
58,61

12
,9

8

37,31

Őrbódé

álványon álló konténerek
3 szint:
  - 1. étkező
  - 2. alvállalkozók
  - 3. építési vállakozó

3 szint:
  - 1. öltöző+WC
  - 2. szociális helyiség
  - 3. generál kivitelező

mikve

maximális emelési sugár R=40m
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