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súlytámfal
alul kannelúrázott

fa fogódzó, korlát
(sá) acél csõ merevítéssel

SZIVÁRGÓ RENDSZER

tefond felületszivárgó

duzzadó szalag
vonalmenti vízhatlan toldás

függ. tv. szigetelés

vakolt felület

duzzadó szalag
vonalmenti vízhatlan toldás
függ. tv. szigetelés

fa fogódzó, korlát
(sá) acél csõ merevítéssel

feszített víztükrû medence
fémlemez túlfolyóvályúval
vonatkozó részlettervek szerint

lejtésváltás

hõszigetelõ üvegezés

duzzadó szalag
vonalmenti vízhatlan toldás
függ. tv. szigetelés

LIAPOR vasbeton

LIAPOR vasbeton

egyedi mozgatható árnyékoló zsaluzia
vonatkozó tervek szerint

60/20 RAGASZTOTT FA TARTÓ
LIGNUM TERVEI SZERINT

ÜVEGKORLÁT

garázs szint

2 cm teak (telifa) deszka burk 2 mm hézaggal
3 cm lejtéssel párhuzamosan alulról kanelúrázott párnafa
1 rtg ipari filc
1 rtg Hungisol MV védõréteg
1 rtg Hungisol csapadék elleni szig.
1 rtg ipari filc
22 cm Liapor vasbeton lemez konzol

garázs szint

2% 1,5%

fitness

2% 1,5% 0%

3%

TARTÓSZERKEZETEKET A STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ ADATAI ALAPJÁN KELL ÉRTELMEZNI

±0,00=431,27 mBf
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vízszigetelés vízhatlan illesztés

LIAPOR vasbeton

vízszigetelés vízhatlan illesztés

LIAPOR vasbeton

LIAPOR vasbeton

összedolgozás

fûtõtest a padlóba süllyesztve

fûtõtest a padlóba süllyesztve

szivárgó

összedolgozás

összedolgozás

vízszigetelés vízhatlan illesztés

szivárgó

összedolgozás

105 /12 íves oszlop
kiváltó tervek szint.
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Az építkezést megkezdeni csak jogerõs építési engedéllyel lehet, attól eltérni csak módosított építési engedély alapján lehet

KIVITELI TERV

M-01
2006.10.10.

TÁRSASHÁZ, BP., XII. GEREBEN U. 10.

Gépészeti áttörések  szakági tervek szerint
A tervet a szakági- és részlettervekkel
együtt kell kezelni
A méretek a helyszínen ellenõrizendõk

Gereben u. 10 épület rétegrendek
Szerkezetkész kivitelhez:

R1
Homlokzati, tetõ palást:

• 0,8mm állókorcolt fémlemez burkolat (VM Zinc kvarc* )
• 0,2 cm csúsztató réteg
• 2,5 cm teljes felületen deszka borítás
• 7,5cm  3rtg. deszka borítás 60 cm-enként a szelemeneken tartó szerk.-el
• párhuzamosan közötte légrés*
• 15 cm szelemen gerendák, közte szállas hõszigetelés
• 5cm szállas hõszigetelés a rag.fa tartók(20/60) között +gk tartó borda
• 1 rtg párazáró fólia
• 2,4 cm illeszkedõ ívben szerelt 0,2 h tûzállóságot biztosító 2 rtg gipszkarton vonalmenti rögzítéssel

*    páralecsapódás mentes szerkezet kialakítása miatt a rétegrend anyaga változhat

Külsõ falazatok:

R2
Köburkolat:

• 12 cm I. osztályú fuga nélküli hasított kõ burkolat, szerkezeti falba rögzített 15/15 hálós acéllal,
 öntött hát betonnal acéltüskékkel rakva, saválló acél tartókonzolról nyílások,
 áthidalások felett illetve pincefödémrõl indítva
• 10 cm szállas hõszigetelés hátfara dûbelezve
• 20 cm vasbeton fal
• 1,5cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

R3
Eltolt ívek között kialakuló vakolt fal (vasbeton):

• 1,5 cm külsõ vakolat üvegszállas háló erõsítéssel
• 2*8 cm hõszigetelés
• 20 cm vb fal
• 1,5cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

Gereben u. 10 épület rétegrendek
Szerkezetkész kivitelhez:

R1
Homlokzati, tetõ palást:

• 0,8mm állókorcolt fémlemez burkolat (VMzink* )
• 0,2 cm csúsztató réteg
• 2,5 cm teljes felületen deszka borítás
• 6,6 cm  3rtg. egyszer gyalult deszka borítás 60 cm-enként a szelemenekre merõlegesen, közötte légrés*
• 15 cm szelemen gerendák, közte szálas hõszigetelés
• 6,6 cm  3rtg. egyszer gyalult deszka borítás 60 cm-enként, közte 5cm szálas hõszigetelés +gk tartó borda
• 1 rtg párazáró fólia
• 2,4 cm illeszkedõ ívben szerelt 0,2 h tûzállóságot biztosító 2 rtg gipszkarton vonalmenti rögzítéssel

*    a rétegrend anyaga az egyedi helyeken a csomópontok szerint változhat

Külsõ falazatok:

R2
Kõburkolat:

• 12 cm I. osztályú fuga nélküli hasított kõ burkolat, szerkezeti falba rögzített 15/15 hálós acéllal ,
  öntött hátbetonnal acéltüskékkel rakva, saválló acél tartókonzolról nyílások,
  áthidalások felett illetve pincefödémrõl indítva
• 10 cm szálas hõszigetelés hátfara dûbelezve
• 20 cm vasbeton fal
• 1,5 cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

R3
Eltolt ívek között kialakuló vakolt fal (vasbeton):

• 1,5 cm külsõ vakolat üvegszálas háló erõsítéssel
• 2*8 cm hõszigetelés
• 20 cm vb fal
• 1,5 cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

R4
Eltolt ívek között kialakuló vakolt fal (szerelt):

• 1,5 cm külsõ vakolat dupla rétegû üvegszálas háló erõsítéssel, koszorú vonalában vakoló sín
• 3 cm HERATEKTA hõszigetelõ tábla dûbelezve
• 2,4 cm teljes felületû deszkaborítás
• páraáteresztõ rtg
• 12 cm szálas hõszigetelés, falgerendák 7,5/12
• 7,5 cm szálas hõszigetelés *
• 5 cm szálas hõszigetelés +gk. tartó borda
• párazáró rtg
• 2,4 cm illeszkedõ ívben szerelt 0,2 óra tûzállóságot biztosító 2 rtg gipszkarton vonalmenti rögzítéssel

R5
Eltolt ívek között kialakuló lemezburkolatú fal (vasbeton):

• 0,8 mm állókorcos fémlemez burkolat (VMzink )
• 0,2 cm csúsztató réteg
• 2,4 cm teljes felületen deszkaborítás
• 3,5 cm légrés, „párnafa” léc tartó L acél rögzítéssel a tartó falra
• 12 cm hõszigetelés, pontszerû rögzítéssel (dûbelezve)
• 20 cm vb fal
• 1,5 cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

R6
Eltolt ívek között kialakuló lemezburkolatú fal (szerelt):

• 
• 0,8 mm állókorcos fémlemez burkolat (VMzink )
• 0,2 cm csúsztató réteg
• 2,4 cm teljes felületen deszkaborítás
• 3,5 cm légrés, „párnafa” léc tartó L-acél rögzítéssel a tartó falra
• páraáteresztõ rtg
• 12 cm szálas hõszigetelés, falgerendák 7,5/12
• 7,5 szálas hõszigetelés *
• 5cm szálas hõszigetelés +gk. tartó borda
• párazáró rtg
• 2,4 cm illeszkedõ ívben szerelt 0,2 h tûzállóságot biztosító 2 rtg gipszkarton vonalmenti rögzítéssel

R7
Pince fal:

• termett talaj/ visszatöltés
• TYPAR mûanyagfátyol szûrõréteg
• •8/16 cm mosott, gömbölyûszemû kavics vízelvezetõ réteg
• TYPAR mûanyagfátyol szûrõréteg  
• 5cm perimate DI-A extrudált PS hab hõszigetelõ, vízlevezetõ réteg, a vízszigetelés mechanikai védelme,
 a csatornák függõleges irányú beépítésével , 1 rtg-ben elhelyezve,
 hideg bitumenes ragasztóval, vagy PUR alapú ragasztóval foltonként ragasztva)
• 1 rtg . Novaglass WS, SBS-sel modifikált, 4mm vastag gyökérálló bitumeneslemez,
 a talajvíz elleni szigetelés felsõ rétege, 15 cm átfedéssel, 20 cm toldással, teljes felületû lángolvasztásos ragasztással beépítve
• 1 rtg . Novaglass Flexgum P, SBS-sel modifikált, 4mm vastag poliészterszövet-betétes bitumeneslemez,
 a talajvíz elleni szigetelés alsó rétege, 15 cm átfedéssel, 20 cm toldással, teljes felületû lángolvasztásos ragasztással beépítve
• Novaglass Primer hideg bitumenváz kellõsítés
• 20 cm vb fal
• belsõ felület glettelve, diszperziós festéssel

R7*
Pince fal:

• termett talaj/ visszatöltés
• geotextília
• kavics feltöltés
• geotextília
• …cm extrudált hõszigetelés
• 1 rtg. bitumenes vastaglemez talajvíz elleni szigetelés (vagy ezzel egyenértékû)
• kellõsítés
• 30 (25) cm vb fal
• 1,5cm belsõ vakolat (+ glettelt diszperziós festés)

Lakást elválasztó fal:

R8
1.  Tetõtéri

• 20 cm Porotherm lakáselválasztó tégla 2 cm polifoam sávra rakva
• 3cm szálas hõszigetelés dûbelezve
• 12 légrés
• 20 cm Porotherm lakáselválasztó tégla 2 cm polifoam sávra rakva

R9
2.1 Általános

• 20 cm vb fal
• 2cm felület folytonos polifoam
• 10 cm Porotherm válaszfal

R10
2.2 Általános

• 30 cm Porotherm tégla
• 2 cm felület folytonos polifoam
• 10 cm Porotherm válaszfal

Födémek:

R11
Közbensõ födémek:

• lakás padlóburkolat (12 cm)
• 25 cm monolit vb. födém
• 1,5 cm vakolat

R11*
Közbensõ födémek:

• lakás padlóburkolat (16 cm)
• 25 cm monolit vb. födém
• 1,5 cm vakolat

R12
Terasz födém alul fûtött térnél (általános)

• 0,8cm nyíltfugás fa.á. kerámialap burkolat
• 1cm fa.á. kiegyenlítõ és ragasztó rtg.
• lejtést adó szûrõ beton 5 cm
• 1 rtg ipari filc védõréteg
• 1 rtg. bitumenes vastaglemez csapadék .. víz. elleni szigetelés (vagy ezzel egyenértékq)
• 7cm lépésálló szálas hõszigetelés
• 1 rtg. párazáró fólia
• vb födém felsõ sík lejtésben 20 cm
• 1,5 cm mennyezeti vakolás (+ glettelt diszperziós festés)

R13
Terasz födém (általános)

• 2cm teakfa járófelület
• 2cm párnafa
• min.2 cm 5/8 mm bazaltzúzalék , vagy zúzott kavics ágyazat,
 a párnafa alatt legalább 2cm induló vastagsággal
• TYPAR mûanyagfátyol szûrõréteg
• 4 cm ROOFMATE SL-A extrudált polisztirolhab hõszigetelés, kötésben,
 szoros illesztési hézaggal, 1 rétegben fektetve
• TYPAR mûanyagfátyol elválasztóréteg
• 1,5 mm ALKORPLAN pvc lemez csapadékvíz szigetelés,
 az átlapolások forrólevegõs hegesztésével
• 300g/m2 mûanyagfilc alátétréteg
• Lejtést adó réteg, az épületszigetelési terven jelölt lejtésben és rétegvastagságban
• 18 cm LIAPOR vb födém
• 3 cm DRYVIT vakolt hõszigetelõ rendszer

R14
Terasz födém alul fûtött térnél (tetõterasz)

• 4cm párnafa+ telifa járófelület 2mm-es hézaggal (járófelületek külsõ térben)
• 5-12 cm nagy szemnagyságú kavics terítés, párnafák közé..
• dombornyomott TEFOND felület szivárgó geotextilia kasírozással
• Hungisol MV védõréteg
• Hungisol csapadék elleni szigetelés
• 1 rtg. ipari filc kiegyenlítõ rtg.
• 6−14 cm lépésálló szálas hõszigetelés
• 1 rtg. párazáró fólia
• 22 cm vb födém 14 cm-t süllyesztett
• 1,5 cm mennyezeti vakolás (+ glettelt diszperziós festés)

R16
Pince feletti födém lakás alatt:

• padló burkolat (lakás) 12 cm
• 22 cm monolit vb. födém
• 10 cm Heratekta hõszigetelés
• 1,5 cm vakolat

R17
Pince feletti födém (burkolt járó felülettel, lakás bejáratnál):

• 2 cm teakfa járófelület 2mm-es hézaggal (járófelületek külsõ térben)
• 2cm párnafa
• legalább 3 cm vastagságú , 5/8mm szemnagyságú bazaltzúzalék, vagy zúzott kavics ágyazat a párnafa alatt
• TYPAR, mqanyagfátyol szûrõréteg
• 4 cm ROOFMATE SL-A extrudált polisztirolhab hõszigetelés, kötésben, szoros illesztési hézaggal , 1 rétegben fektetve
• 1 rtg NOVAR WS, SBS-sel modifikált, 4mm vtg gyökérálló bitumeneslemez,
  a csapadékvíz szigetelés felsõ rétege, 10 cm átfedéssel, 15 cm toldással, teljes felületû lángolvasztásos hegesztéssel beépítve
• 1 rtg. NOVAR Flexgum P, SBS-sel modifikált , 5mm vastag poliészterszövetes betétes bitumeneslemez
 csapadékvíz szigetelés alsó rétege, 10 cm átfedéssel, 15cm toldással, teljesfelületû lángolvasztásos ragasztással beépítve.
• 1 rtg. Novaglass Primer hideg bitumen máz kellõsítés
• 0-15cm vastagságú, 1,5% lejtést adó - 0-4cm polimerhabarcs, 4-15cm kavicsbeton
• vb födém 25 cm
• glettelt felületjavítás, diszperziós festés

R18
Pince feletti födém (terasz túlnyúlás):

• 2cm párnafa+ telifa járófelület 2mm-es hézaggal (járófelületek külsõ térben)
• 15 cm nagy szemnagyságú kavics terítés, párnafák közé..
• dombornyomott TEFOND felület szivárgó geotextilia kasírozással
• 6 cm beton aljzat
• 15 cm feltöltés

R18*
Pince feletti födém:

• 2 cm teakfa (telifa) járófelület 2mm-es hézaggal (járófelületek külsõ térben)
• 2 cm párnafa
• 1 rtg. ipari filc
• 1 rtg. Hungisol védõréteg
• 1rtg. Hungisol csapadékvíz elleni szigetelés
• 1 rtg. ipari filc
• 6-4 cm lépésálló hõszigetelés
• 22 cm vasbeton födém
• 8 cm Heratekta
• 1,5 cm vakolat

R19
Pince feletti födém (zöldtetõ):

• 50-80 cm ültetõközeg intenzív telepítésq növényzettel - kertépítészeti terv szerint
• TYPAR mqanyagfátyol szûrõréteg
• 8 cm • 16/32cm mosott , gömbölyûszemû kavics vízelvezetõ szivárgóréteg
• TYPAR mûanyagfátyol szûrõréteg
• 4 cm ROOFMATE SL-A extrudált polisztirolhab hõszigetelés, kötésben, szoros illesztési hézaggal , 1 rétegben fektetve
• 1 rtg NOVAR WS, SBS-sel modifikált, 4mm vtg gyökérálló bitumeneslemez,
 a csapadékvíz szigetelés felsõ rétege, 10cm átfedéssel, 15 cm toldással, teljes felületû lángolvasztásos hegesztéssel beépítve
• 1 rtg. NOVAR Flexgum P, SBS-sel modifikált , 5mm vastag poliészterszövetes betétes bitumeneslemez
 csapadékvíz szigetelés alsó rétege, 10 cm átfedéssel , 15cm toldással, teljesfelületû lángolvasztásos ragasztással beépítve.
• 1 rtg. Novaglass Primer hideg bitumen máz kellõsítés
• 0-15cm vastagságú, 1,5% lejtést adó - 0-4cm polimerhabarcs, 4-15cm kavicsbeton
• vb födém 25 cm
• glettelt felületjavítás, diszperziós festés

R20
Pince szint padló:

• mqgyanta padló simított felület jelzû festéssel
• 7cm vasalt aljzat
• 1rtg. felületfolytonos párazáró fólia
• 35 cm vízzáró vasbeton alaplemez
• 4 cm szerelõbeton
• 15 cm kavics feltöltés
• termett talaj

R21
• 2 cm teakfa (telifa) deszka burk. 2 mm hézaggal
• 2 cm párnafa lejtéssel párhuzamosan, alulról kannelúrázott
• 1rtg. ipari filc
• 1 rtg. Hungisol védõréteg
• 1 rtg. Hungisol csapadékvíz elleni vízszigetelés
• 1 rtg. ipari filc
• 2x6 cm lépésálló hõszigetelés
• 20 cm LIAPOR vasbeton 2% lejtéssel

R22
• belsõ padlóburkolat 16 cm
• Liapor vasbeton lemezkonzol 22 cm
• 10 cm hõszigetelés
• 1 rtg. üvegszálas rabicháló
• 1,5 cm vakolat

R23
• 1cm lemezburkolat 3% lejtésben, csúsztatóréteg
• 2 cm teljes deszkaborítás
• 2 cm párnafa
• 8 cm hõszigetelés
• 22 cm Liapor beton
• 1,5 cm vakolat

R24
• 2 cm teakfa (telifa) deszka burk. 2 mm hézaggal
• 3 cm párnafa, lejtéssel párhuzamosan, alulról kannelúrázott
• 1rtg. ipari filc
• 1 rtg. Hungisol védõréteg
• 1 rtg. Hungisol csapadékvíz elleni vízszigetelés
• 1 rtg. ipari filc
• 6-4 cm lejtést adó beton
• 22 cm LIAPOR vasbeton lemez konzol
• 1,5 cm vakolat


