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RT.13

R2.01

L6 L9

RT.08

RF.01

RF.02

3,0 cm

2,0 cm
6,0 cm

16,0 cm

nagytáblás rétegelt temez (FINNFOREST)
5/5 cm láng- és gombamentesítő szerrel impregnált
lécváz, dübelekkel rögzítve
YTONG vázkitöltő fal
BAUMIT GV 25 beltéri vakolat, glettelve festve

vb falszerkezet, látszó beton, stat ikai terv szerint
extrudált poliszt irol hab (AUSTROTHERM XPS)
poliet ilén fólia technológiai szig. és párazáró rtg.
vasbeton falszerkezet

1,5 cm
5,0 cm

30,0 cm
1,0 cm

15,0-20,0 cm
8,0-8,5 cm
-
12,0 cm

fagyálló, nyilthézagos, szerelt kőburkolat,
rozsdamentes acél szerelvényekkel rögzítve
légrés
fekete üvegfátyollal kasírozott ásványi szálas
hőszigetelés (ROCKWOOL FIXROCK VS)
monolit vb. falszerkezet, stat ikai terv alapján
gipszkarton szárazvakolat

RF.03

RF.04 fagyálló, nyilthézagos, szerelt kőburkolat,
rozsdamentes acél szerelvényekkel rögzítve
légrés
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés
(AUSTROTHERM XPS)
oldószeres bitumenes bázisú ragasztóval ragasztva
(MUREXIN), felső éle mentén tárcsás dübellel kiborulás
ellen biztosítva
1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vtglemez lábazati szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás
30/30)(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés
(min. 0,3 kg/m2 anyagmennyiségben
felhordva)(PORMEX RAPID)
lábazati vb. gerenda, stat ikai terv szerint
MAPEI IDROSILEX PRONTO szigetelőhabarcs

3,0 cm

3,5 cm
4,0 cm

0,4 cm

-

25 cm
0,5 cm RT.08 poliészter szövet erősítésű, UV-álló, 1,5 mm vastagságú

lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés,
méretezett mecshanikai rögzítéssel, legalább 10 cm-es
átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel felület folytonosítva
(ALKOR ALKORPLAN F35176)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001),
csak poliszt irol aljzat esetén
EPS-150 termékosztályú expandált poliszt irolhab
lejtéskorrekció, szigetelési aljzatterven meghatározott helyen,
vastagságban és lejtésiránnyal, táblánként legalább 1 db
tárcsás dübellel rögzítve (AUSTROTHERM AT-N100)
EPS-100 termékosztályú expandált poliszt irolhab hőszigetelés,
táblánként legalább 1 db tárcsás dübellel rögzítve
(AUSTRORHERM AT-N100)
öntapadó, belépésálló bitumenes lemez párazáró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
trapézlemez födém
álmennyezeti tér
két réteg tűzgátló gipszkarton lemez álmennyezet (RIGIPS RF)

1,5 mm

-

vált .

6,0 cm

0,3 cm

11,5 cm
6,0 cm
3,0 cm

RT.09 poliészter szövet erősítésű, UV-álló, 1,5 mm vastagságú
lágyított PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés,
méretezett mecshanikai rögzítéssel, legalább 10 cm-es
átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel felület folytonosítva
(ALKOR ALKORPLAN F35176)
300 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán
fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81009)
OSB aljzat
szaruzat, közte változó magasságú légrés +10 cm ásványi
szálas hőszigetelés (ROCKWOOL MULTIROCK)
öntapadó, belépésálló bitumenes lemez párazáró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
OSB aljzat
acél tartóváz, stat ikai tervek szerint

1,5 mm

3,0 mm

2,0 cm
vált.

0,3 cm

2,5 cm
-

RT.10 talajkeverék, kertészet i terv szerint
polipropilén fátyol szűrő-elválasztó réteg (136 g/m2)
(TYPAR SF 40)
formahabosított poliszt irol dréntálca (AUSTROTHEM OÁZIS)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés,lépcsős élkialakítással,
kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
csapadékvíz elleni szigetelés, leterheléses rögzítéssel,legalább
10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva (ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán
fektetve (ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság esetén műanyag
adalákkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i
rétegvastagság esetén kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerinti vtg.
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

-
1 rtg.

6,0 cm
10,0 cm

-

1,8 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

RT.11 kettős állókorcos t itáncink fedés, 0,8 mm-es t itáncink
lemezből készítve (RHEINZINK)
szellőző és vízelvezető alátét hélyazat (DÖRKEN DELTA TRELA)
OSB lemez
változó magasságú fa szaruzat
monolit vasbeton lemez, alsó felülete látszóbeton
minőségben kialakítva

-

0,8 cm
2,5 cm
vált.
20,0 cm

RT.12

RT.13 fagyálló, csúszásmentes greslap burkolat, fagyálló rugalmas
teljes ágyazású ragasztóval ragasztva (MAPEI PLANOBOND),
rugalmas fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
cement bázisú bevonatszigetelés, két rétegben (MAPEI
MAPELASTIC)
vasbeton medence, stat ikai terv szerint
geotext íliával kasírozott felületszivárgó (DÖRKEN DELTA TERRAXX)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással,
kötésben fekteteve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve (ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
csapadékvíz elleni sziget elés, leterheléses rögzítéssel, min.10cm-es
átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel felület folytonosítva
(ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán fektetve
(ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság esetén műanyag
adalékkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i
rétegvastagság esetén kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerint i vtg.-ban
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 cm

0,3 cm

vált.
0,8 cm
10,0 cm

-

1,5 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

RT.14 d=16-30 mm szemnagyságú, mosott, frakcionált , gömbölyű szemű
folyami kavics, kertészeti terv szerint i rétegvastagságban
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással,
kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fekt eteve (ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
csapadékvíz elleni szigetelés, leterheléses rögzítéssel, legalább
10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel felület-
folytonosítva (ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán fekteteve
(ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság esetén műanyag
adalékkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i rétegvastagság esetén
kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerint i vastagságban
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

-

10,0 cm

-

1,5 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

R0.01 korund adalékos felületkeményítő beszórás
(MAPEI MAPETOP S, 7 kg/m2)
acélszál erősítésű beton, stat ikai terv alapján
poliet ilén fólia talajpára elleni- és technológiai szigetelés
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

-

25,0 cm
2 rtg.
25,0 cm

R0.02 MAPEI MAPECOAT I24 vegyszerálló epoxi bevonat (0,8 kg/m2)
MAPEI MAPEFLOOR H60 AS fedőréteg (1,0 kg/m2)
rézszalagok MAPEI ADESILEX VZ vezetőképes ragasztóval
ragasztva,30 m2-enként földelési kivezetéssel
MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0,5 kg/m2), tüziszárított
kvarchomok hintéssel (0,1-0,6 mm-es frakciók, 1 kg/m2)
acélszál erősítésű beton aljzat
poliet ilén fólia szigetelésvédelem
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg vitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiséggel felhordva) (PORMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, stat ikai terv alapján
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

1 rtg
1 rtg
1 rtg

2 rtg

16 cm
1rtg
0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

R0.03 laminált parketta burkolat
alátétréteg (ETHAFOAM)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab hőszigetelés
(nyomószilárdság 0,15 N/mm2)(AUSTROTHERM AT-N150)
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PROMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, statikai terv szerint
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

0,8 cm
0,3 cm
7,5 cm
1rtg
8,0 cm

0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

előregyártott műkő burk.,csúszásmentesített felülettel
ragasztás(MAPEI ADESILEX P9)és felületkiegyenlítés (MAPEI
NIVORAPID)
vb. lépcsőlemez, stat ikai terv alapján, a vonatkozó terven
jelölt acél szerevényekkel a födémszerkezetbe bekötve
PERIMATE DI geotext íliával kasírozott horonnyomott extrudált
poliszt irolhab hőszigetelés
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bit .
v stg.lemez csapadékvíz elleni szigetelés (szakítóerőmin. 600/600
N/5 cm, szakadási nyúlás 30/30)(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
egy réteg üvegszövet hordozórétegű, SBS-modifikált bit .
vstg.lemez csapadékvíz elleni szigetelés(szakítóerőmin. 800/800
N/5 cm, szakadási nyűlás 2/2)(VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (min. 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva) (PORMEX RAPID)
monolit vasbeton födémlemez stat ikai terv szerint
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

5,0 cm
1,0 cm

-

5,0 cm

0,4 cm

0,4 cm

-

-
-
1,0 cm
-
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3,0 cm

3,5 cm
4,0 cm

0,4 cm

-

25 cm
1 cm

RF.05 fagyálló, nyilthézagos, szerelt kőburkolat,
rozsdamentes acél szerelvényekkel rögzítve
légrés
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés (AUSTROTHERM XPS)
oldószeres bitumenes bázisú ragasztóval ragasztva (MUREXIN),
felső éle mentén tárcsás dübellel kiborulás ellen biztosítva
1 rtg. poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes
vtglemez lábazati szigetelés (szakítóerő legalább 600/600
N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (min. 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PORMEX RAPID)
lábazati fal YTONG falazóelemekből
BAUMIT GV 25 beltéri vakolat, glettelve, festve

R0.04 csúszásmentes greslap burkolat,rugalmas ragasztóval ragasztva
(MAPEI KERAFLEX), rugalmas fugázóval fugázva(MAPEI
ULTRACOLOR)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab hőszigetelés (nyomószilárdság 0,15
N/mm2)(AUSTROTHERM AT-N150)
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PROMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, statikai terv szerint
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

1,5 cm

7,0 cm
1rtg
8,0 cm

0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

R0.05 csúszásmentes greslap burkolat,rugalmas ragasztóval ragasztva
(MAPEI KERAFLEX), rugalmas fugázóval fugázva(MAPEI
ULTRACOLOR)
cement bázisú bevonatszigetelés, két rétegben
(MAPEI MAPELASTIC)
aljzatbeton lejtésben
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab hőszigetelés (nyomószilárdság 0,15
N/mm2)(AUSTROTHERM AT-N150)
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PROMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, statikai terv szerint
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

1,5 cm

0,3 cm

6,0-6,5 cm
1rtg
8,0 cm

0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

RF.06 belső faburkolat
zártszelvény falszerkezet, stat ikai terv alapján

3,0 cm

R0.06 MAPEI MAPECOAT I24 vegyszerálló epoxi bevonat (0,8 kg/m2)
MAPEI MAPEFLOOR H02 epoxi alapozó (0,5 kg/m2),tüziszárított
kvarchomok hintéssel( 0,1-0,6 mm-es frakciók, 1kg/m2)
acélszál erősítésű beton aljzat
poliet ilén fólia szigetelésvédelem
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PROMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, stat ikai terv alapján
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

1 rtg
2 rtg

16,0 cm
1rtg
0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

R0.07 habalátétes linóleum burkolat (pl. DLW)
önterülő felületkiegyenlítés (MAPEI NIVOPLAN 21)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab hőszigetelés (nyomószilárdság 0,15
N/mm2)(AUSTROTHERM AT-N150)
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált
bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerő legalább 600/600 N/5cm, szakadási nyúlás 30/30)
(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PROMEX RAPID)
vasalt beton aljzat, stat ikai terv alapján
DÖRKEN DELTA MS tisztasági réteg
tömörített homokos kavics aljzat, stat ikai terv alapján

0,3 cm
0,2 cm
8,0 cm
1rtg
8,0 cm

0,4 cm

-

15 cm
1,0 cm
25 cm

R1.01 laminált parketta burkolat
alátétréteg (ETHAFOAM)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

0,8 cm
0,3 cm
8,0 cm
1rtg
4,0 cm

22,0 cm
-
1,0 cm
-

R1.02 csúszásmentes greslap burkolat,
rugalmas ragasztóval ragasztva
(MAPEI KERAFLEX), rugalmas fúgázóval
fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 cm

7,5 cm
1rtg
4,0 cm

22,0 cm
-
1,0 cm
-

R1.03 csúszásmentes greslap burkolat,
rugalmas ragasztóval ragasztva
(MAPEI KERAFLEX), rugalmas fúgázóval
fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
cement bázisú bevonatszigetelés,két
rétegben(MAPEI MAPELASTIC)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 45/40)
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 cm

0,3 cm

7,0 cm
1rtg
4,0 cm

22,0 cm
-
1,0 cm
-

R1.04 mészkő lapburkolat (3 cm) ragasztva
(MAPEI GRANIRAPID), rugalmas fúgázóval
fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 35/30)
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

3,5 cm

6,5 cm
1rtg
3,0 cm

22,0 cm
-
1,0 cm
-

R1.05 mészkő lapburkolat (3 cm) ragasztva
(MAPEI GRANIRAPID), rugalmas fúgázóval
fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
aljzatbeton
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 35/30)
poliszt irolgyöngy adalékos könnyűbeton
feltöltés
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

3,5 cm

6,5 cm
1rtg
3,0 cm

27,0 cm

40,0 cm
-
1,0 cm
-

svédpadló
alátétréteg (ETHAFOAM)
aljzatbeton (2,5 cm párnafa beágyazva)
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab úsztatóréteg
(EPS T2)(AUSTROTHERM AT-L2 35/30)
monolit vasbeton födém
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

2,2 cm
0,3 cm
7,5 cm
1rtg
3,0 cm

22,0 cm
-
1,0 cm
-

R1.06

RT.01 poliészter erősítésű, UV-álló, 1,5 mm vastagságú lágyított
PVC lemet csapadékvíz elleni szigetelés, méretezett
mechanikai rögzítéssel, legalább 10 cm-es át lapolásokkal,
forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
(ALKOR ALKORPLAN F35176)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001),
csak poliszt irol aljzat esetén
EPS-150 termékosztályú expandált poliszt irolhab
lejtéskorrekció, szigetelési aljzatterven meghatározott helyen,
vastagságban és lejtésiránnyal,táblánként legalább 1 db
tárcsás dübellel rögzítve (AUSTROTHERM AT-N150)
lépésálló ásványi szálas hősziget elés, táblánként legalább
1db tárcsás dübellel rögzítve (ROCKWOOL HARDROCK II),
a poliszt irol lejtéskorrekció alatt csak 8 cm rétegvastagsággal
Öntapadó, belépésálló bitumenes lemez párazáró réteg,
toldások és csatlakozások légzáró módon kialakítva
(VILLAS VILLASELF SK)
trapézlemez födém, stat ikai tervek alapján
előregyártott vasbeton főtartók

RT.02 poliészter szövet erősítésű, UV-álló, 1,5 mm vtg. lágyított
PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés, méretezett
mechanikai rögzítéssel, legalább 10 cm-es át lapolásokkal,
forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
(ALKOR ALKORPLAN F35176)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001)
EPS-150 termékosztályú expandált poliszt irolhab lejtésképzés,
szigetelési aljzatterven meghatározott helyen,
vastagságban és lejtésiránnyal,táblánként legalább 1 db
tárcsás dübellel rögzítve (AUSTROTHERM AT-N150)
EPS-100 termékosztályú expandált poliszt irolhab hőszigetelés,
táblánként legalább 1 db tárcsás dübellel rögzítve
(AUSTROTHERM AT-N100)
alumíniumfólia + üvegfátyol hordozórétegű oxidbitumenes
vastaglemez párazáró réteg és ideiglenes csapadékvíz elleni
szigetelés, teljes felületén lángolvasztással fektetve
(VILLAS OAL+V4 T/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PORMEX RAPID)
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerint i vtg
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 mm

-

vált

8,0 cm

0,5 cm

-

-
-
1,0 cm
-

1,5 mm

-

vált

10,0(8,0) cm

0,3 cm

15,0 cm

RT.04 talajkeverék, kertészet i terv szerint
polipropilén fátyol szűrő-elválasztó réteg (136 g/m2)
(TYPAR SF 40)
formahabosított poliszt irol dréntálca (AUSTROTHERM OÁZIS)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással,
kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
cspadékvíz elleni szigetelés, leterheléses rögzítéssel, legalább
10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva (ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán
fektetve (ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság esetén műanyag
adalékkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i
rétegvastagság esetén kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerint i vtg
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1 rtg.

6,0 cm
10,0 cm

-

1,8 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

RT.03 fagyálló, csúszásmentes greslap burkolat, fagyálló, rugalmas
teljes ágyazású ragasztóval ragasztva (MAPEI PLANOBOND)
rugalmas fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
vasalt beton lejtéskorrekció
geotext íliával kasírozott felületszivárgó (DÖRKEN DELTA
TERRAXX)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással,
kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve.(ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
cspadékvíz elleni szigetelés, leterheléses rögzítéssel, legalább
10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva (ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán
fektetve (ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság esetén műanyag
adalékkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i
rétegvastagság esetén kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerint i vtg
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 mm

vált.
0,8 cm

10,0 cm

-

1,8 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

RT.05 kettős állókorcos t itáncink fedés, 0,8 mm-es t itáncink
lemezből készítve (RHEINZINK)
szellőző és vízelvezető alátét héjazat
(DÖRKEN DELTA TRELA)
OSB lemez
változó magasságú fa szaruzat
ásványi szálas hőszigetelés (ROCKWOOL HARD ROCK II)
alumíniumfólia + üvegfátyol hordozórétegű oxidbitumenes
vastaglemez párazáró réteg és ideiglenes csapadékvíz elleni
szigetelés, teljes felületén lángolvasztással fektetve
(VILLAS OAL+V4 T/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (legalább 0,3 kg/m2
anyagmennyiségben felhordva)(PORMEX RAPID)
monolit vasbeton födém, stat ikai terv szerint i vastagságban

-

0,8 cm

2,5 cm
vált.
2x5,0 cm
0,5 cm

-

-

RT.06 fagyálló mészkő lapburkolat (3 cm) ragasztva
(MAPEI GRANIRAPID), rugalmas fugázóval fugázva
(MAPEI ULTRACOLOR)
vasalt beton lejtéskorrekció
geotext íliával kasírozott felületszivárgó
(DÖRKEN DELTA TERRAXX)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással,
kötésben fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
120 g/m2 felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg lazán,
10 cm-es átlapolásokkal fektetve(ALKOR ALKORPLUS 81001)
üvegfátyol erősítésű, 1,5 mm vastagságú lágyított PVC lemez
csapadékvíz elleni szigetelés, leterheléses rögzítéssel,
legalább 10 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonosítva (ALKOR ALKORPLAN 35177)
300 g/m2 felülettömegű műanyag filc védőréteg lazán
fektetve (ALKOR ALKORPLUS 81009)
lejtést adó réteg 4 cm alatt i rétegvastagság estén műanyag
adalékkal javított cementhabarcsból, 4 cm fölött i
rétegvastagság esetén kavicsbetonból
monolit vasbeton födémszerkezet, stat ikai terv szerinti vtg.
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

3,5 cm

vált.
0,8 cm

10,0 cm

-

1,8 mm

3,0 mm

vált.

-
-
1,0 cm
-

RT.15 fagyálló, csúszásmentes greslap burkolat, fagyálló, rugalmas teljes
ágyazású ragasztóval ragasztva (MAPEI PLANOBOND), rugalmas
fugázóval fugázva (MAPEI ULTRACOLOR)
vasalt beton lejtéskorrekció
geotext íliával kasírozott felületszivárgó (DÖRKEN DELTA TERRAXX)
extrudált poliszt irolhab hőszigetelés, lépcsős élkialakítással, kötésben
fektetve (AUSTROTHERM XPS 30)
egy réteg poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes
vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés (szakít óerőmin. 600/600
N/5 cm, szakadási nyúlás 30/30)(VILLAS ELASTOVILL E-PV 4 F/K)
egy réteg üvegszövet hordozórétegű, SBS-modifikált bitumenes vastag-
lemez csapadékvíz elleni szigetelés (szakítóerőmin. 800/800
N/5 cm, szakadási nyúlás 2/2)(VILLAS ELASTOVILL E-G 4 F/K)
oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés (min. 0,3 kg/m2 anyagmennyiség-
ben felhordva)(PORMEX RAPID)
lejtést adó réteg, műanyag adalékkal javított cementhabarcsból
monoloit vasbenton födémlemez, stat ikai terv alapján
teljes felületű előfröcskölés
gépi vakolat (BAUMIT GV 25)
glettelés, festés

1,5 cm

vált.
0,8 cm
8,0 cm

0,4 cm

0,4 cm

-

vált .
-
-
1,0 cm
-

RT.16 - -

R2.01 svédpadló
alátétréteg (ETHAFOAM)
vasalt aljzat (2,5 cm párnafa beágyazva)
poliet ilén fólia technológiai szigetelés
expandált poliszt irolhab hőszigetelés
(nyomószilárdság 0,15 N/mm2)
(AUSTROTHERM AT-N150)
monolit vasbeton födém, kültéri oldala
látszóbeton minőségű

2,2 cm
0,3 cm
11,5 cm
1rtg
10,0 cm

25,0 cm

R3.01 - svédpadló

- svédpadlóR3.02

-R3.03 kerámia lap burkolat

- -RT.17

29 Iroda 30 Iroda

47 Terasz

52 Iroda
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