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O200 Aco-drén rendszer az épület körül, 8 db tisztítóaknával, egy átemelᔐvel

2 rtg bitumenes vastaglemez
hegesztéssel felületfolytonosítva

80 cm feltöltés, ebbᔐl 60 cm I. ütem: sovány beton

sávos üvegperforáció

5 cm dryvit

(2x6=) 12 cm táblás therwoolin hᔐszig.
+ 1 rtg. OSB-lap

5 cm dryvit

16/16 dúc
16/16 szelemen

16/16 dúc

16/16 szelemen

16/16 talpszelemen

Szarufák 10/16

Szarufák 10/16

8/16 fogópár

10/16 könyökfák

10/16 könyökfák

Meglévᔐ, kiegészülᔐ tetᔐszerkezet

16/16 szelemen

Meglévᔐ, kiegészülᔐ tetᔐszerkezet

meglévᔐ-megmaradó
acéljárda

meglévᔐ-megmaradó
acéllétra tetᔐkibúvóhoz
meglévᔐ-megmaradó
acéljárda korláttal

mesterséges nézᔐtérvilágítás (az üvegen át) lsd. elektromos terv

Kívül fa osztórács
lsd. konszignáció Osztórács mögött

lamellázás, és sᜐrᜐ
szövésᜐ rovarháló

helyreállítandó iparmᜐvészeti alkotás:
két angyal címert tart (lsd. archív fotó)
mintázott festett gipsz

új (1 h) tᜐzgátló ajtó

falpillérek mᜐemléki és
restaurátori munka: II ütem

aranyozott díszítᔐfestészet felújítása
I. ütem

sávos üvegperforáció
3 sorban

Adexin HS2 furatolt
injektált szigetelés

Minden második deszka O20-as furattal perforálva (20%)
+ mᜐanyag rovarháló

Adexin HS2 furatolt
injektált szigetelés

O200 Aco-drén rendszer az épület körül, 8 db tisztítóaknával, egy átemelᔐvel

állványcsᔐ, lsd.: közmᜐ dokumentáció

zenekari árok

új ragasztott parketta
meglévᔐ rétegrend

raktár

légtechnika lsd.: épületgépészeti terv

2 rtg gipszkarton közt 2*5 cm thermoolintáblás hᔐszig.

meglévᔐ, hᔐszigetelés után visszaállítandó kezelᔐjárda

- 10*10*10 cm bazalt kiskockakᔐ
 (mezᔐkben bolgár gneisz hasított lapkᔐ burk.)
- 5 cm homokágy
- 5 cm homokoskavics
- 15 cm zúzott kᔐ
(az elbontott aszfaltburkolat helyén)

folyosó
stúdiómozi

képzᔐmᜐvészeti terem

-2*4 mm ragasztott víztiszta üveg fedés meglévᔐ " T " acél szerkezetbe
-meglévᔐ acél rácsostartó + légtér

R-1, R-2

- 1 rtg belsᔐ szárítóvakolat
- meglévᔐ falszerkezet
- 1 rtg szárító vakolat
- 1 rtg. dörkenlemez
- mosott-osztályozott kulékavics ~ 50 cm széles sávban

- OSB-lap burkolat 2 cm
- Rockwool deltarock tip. hᔐszigetelés 4,5/12 cm-es élpallók közé ékelve
- 1 rtg. párafékezᔐ fólia
- OSB-lap aljzatréteg 2 cm
- I100-as acélgerendák közötti elbontandó perlitbeton
- meglévᔐ-megmaradó lécváz
- meglévᔐ-megmaradó fagyapot hᔐ-hangszigetelés 5-6 cm

- ALU hᔐszigetelt motoros redᔐny-sötétítᔐ sínben futtatva
- 3 cellás polikarbonát táblás hᔐszig. " U " acél keretben
- légrés 45 cm
- meglévᔐ megmaradó mᜐvészi üvegezés
Lsd.: R-2

használt levegᔐ elszívás
lsd.: ép.gépészet

Füstmentesítés
lsd.: Tᜐzredészet

lefolyóknál vm cink fekvᔐ csatorna

- meglévᔐ falszerkezet
- 1 rtg szárító vakolat
- 1 rtg. dörkenlemez
- mosott-osztályozott kulékavics ~ 50 cm széles sávban

állványcsᔐ, lsd.: közmᜐ dokumentáció

A faanyag védᔐkezelésére Basileum Holzwurm und Pilz BV/P oldószeres
vagy EMBALIT PC faanyagvédᔐszer szükséges
– a csatolt szakvélemény helyein és utasítása alapján –
felületkezelés, drótkefézés, portalanítás után!

használt levegᔐ elszívás
lsd.: ép.gépészet

Füstmentesítés
lsd.: Tᜐzredészet

lefolyóknál vm cink fekvᔐ csatorna

vm cink (patinázott) függᔐeresz és lefolyó csatorna
rendszer régi mintára gyártott üstökkel

grafitszürke hófogó (tüzihorgany + porszórt) levélmintás (a meglévᔐ mintájára legyártva)

vm cink (patinázott) függᔐeresz és lefolyó csatorna
rendszer régi mintára gyártott,egyedi üstökkel

grafitszürke hófogó (tüzihorgany + porszórt) levélmintás (a meglévᔐ mintájára legyártva)

-kettᔐs mᜐemléki palafedés antracit színben
-2,5 cm normál léc
-2,5 cm ellenléc
-1 rtg Bramac Veltitech 120 fólia
-meglévᔐ teljes deszkázat 10 %os pótlással
tetol FB láng és gombamentesítéssel
-10 %os szaru-, és ácsszerkezet pótlás
-meglévᔐ, megmaradó acél rácsotartó

grafitszürke hófogó (tüzihorgany + porszórt) levélmintás (a meglévᔐ mintájára legyártva)

vm cink (patinázott) függᔐeresz és lefolyó csatorna
rendszer régi mintára gyártott,egyedi üstökkel

A faanyag védᔐkezelésére Basileum Holzwurm und Pilz BV/P oldószeres
vagy EMBALIT PC faanyagvédᔐszer szükséges
– a csatolt szakvélemény helyein és utasítása alapján –
felületkezelés, drótkefézés, portalanítás után!

grafitszürke hófogó (tüzihorgany + porszórt) levélmintás (a meglévᔐ mintájára legyártva)

vm cink (patinázott) függᔐeresz és lefolyó csatorna
rendszer régi mintára gyártott üstökkel
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