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egy. kéregpanel párkányelem üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél konzolra támasztva,
látszó, rozsdamentes csavarozott megfogással,
mögötte motoros mozgatású, rolószerûen feltekeredõ,
rozsdamentes acél lamellás árnyékoló

3 mm perforált acéllemez borítás a bejárati keret szélességében,
RAL 7010 színben, alatta légbefúvó csatorna

Római csatorna nyomvonalának bemutatása
a padlófelületben, stokkolt felülettel

2 mm perforált acéllemez borítás, RAL 7010 színben,
bontható kivitelben, felette szabadonsugárzó
fénycsõ világítás

Mattcsiszolt felületû 4,0 cm vtg.
csatári kõ burkolat

a római fal vastagságában

2*UPE220 melegen hengerelt acél kerettartó
16 cm-es közzel, RAL 7010 színben

visszabontott római csatorna falmaradványa

az út szélén süllyesztett bazalt
szegélykõ beton alapozással

25 cm széles, állítható magasságú rozsdamentes acél rács folyóka

mon. vb. merevítõ gerenda födémpanel-csatlakozásoknál,
statikus tervek szerint

hõszigetelõ üvegezésû kétszárnyú üvegajtó
padlóba épített ajtónyitó szerkezettel,
függönyfal része, konszignáció szerint

eredeti római fal szélességében felfalazott,
statikus által méretezett, teherbíró talajtól,
10-12 cm magas 'csatári kõbõl' falazott pontalap

25 cm-es bazalt nagykocka
burkolatú kiszolgáló út

kéttölcséres mûanyag víznyelõ
min. DN 110 mm

Négyszög szelvényû fûtött ereszcsatorna (NA 100),
ejtõcsõ (NA80) a függönyfal takaróprofiljai között vezetve

25 cm széles, állítható magasságú rozsdamentes acél rács folyóka

egy. kéregpanel párkányelem üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél konzolra támasztva

30 cm széles, állítható magasságú rozsdamentes acél rács folyóka

hõszigetelõ üvegezésû félstruktúrális függönyfal,
függõleges takaró profillal, vízszintes fugák szilikonnal kihúzva,

alumínium szerkezetû tartóvázzal, a fémszerkezet színe: RAL 7010
üvegkonfiguráció: 8-20-6.6.4, konszignáció szerint

2 mm perforált acéllemez borítás, RAL 7010 színben,
bontható kivitelben, felette szabadonsugárzó fénycsõ világítás

eredeti római fal szélességében felfalazott,
statikus által méretezett, teherbíró talajtól

10-12 cm magas 'csatári kõbõl' falazott,
2 cm vtg. traszcement habarcsba rakott pontalap

3 mm perforált acéllemez borítás
RAL 7010 színben

fal menti burkolólapokon a római kori
vízelvezetõ vályú széle bevéséssel jelölve

burkolat alatt fektetett, réskeretes
folyóka 0,5% beépített fenékeséssel
(szükséges átfolyási km: 120 cm2)

nagytömörségû polietilén dombornyomott
lemez felületszivárgó,
polipropilén geotextíliával kasírozva

eredeti római fal szélességében felfalazott,
statikus által méretezett, teherbíró talajtól,
10-12 cm magas 'csatári kõbõl' falazott pontalap

eredeti római fal

geotextíliával kasírozott O150 mm dréncsõ
kavics tömbszivárgóba ágyazva
(kiinduló szintje: +210,19 mBf,
legalsó szintje: +210,10 mBf)

V=3 mm perforált, horganyzott acéllemezbõl hajlított lépcsõ
horganyzott acél zártszelvény alátámasztó szerkezettel,
RAL7010 színben, egy. beton alapgerendára támasztva

egy. kéregpanel párkányelem üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél konzolra támasztva

Fém szerkezetû belsõ ajtó,
fémlemez burkolattal (A04b jelû)

kéregpanel burkolatú, fém szerkezetû hõszigetelt
gazdasági bejárati kapu, elektromos nyitó szerkezettel

(A03 jelû)

3 cm belsõ kéregpanel üvegzsaluval zsaluzva,
horganyzott acél rögzítõelemekkel rögzítve

2*UPE220 melegen hengerelt acél kerettartó
16 cm-es közzel, hevederes merevítéssel,
RAL 7010 színben

hõszigetelõ üvegezésû félstruktúrális függönyfal,
függõleges takaró profillal, vízszintes fugák szilikonnal kihúzva,
alumínium szerkezetû tartóvázzal, a fémszerkezet színe: RAL 7010
üvegkonfiguráció: 8-20-6.6.4, konszignáció szerint,
felületén grafikus által tervezett homokfúvott minta

ÉM08
Farkas Pál

É1 01-0884/05

mód.eng.
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Alsó és felsõ udvar

Kiszolgáló út

6,0 cm

4,0 cm
1 rtg.

20,0 cm
24,0 cm

11-15,0 cm

Süttõi (haraszti) mészkõlap burkolat, 72×105 cm
lapokból, mattcsiszolt, csúszásmentesített felületképzéssel

Ágyazóhomok
Geotextília
Z0/20 mm zúzottkõ 2 rétegben tömörítve
Z35/55 mm zúzottkõ 2 rétegben terítve,

nedves állapotban kétszer tömörítve
Döngölt agyag rétegesen bedolgozva, 1% lejtéssel kialakítva
Tömörített feltöltés
Termett talaj

25*25 cm bazalt nagykocka burkolat
Ágyazóhomok (bányahomok minõségû)
M20 mechanikai stabilizáció, murva
Kõzúzalék
Termett talaj

R01

R07

25,0 cm
3,0 cm

15,0 cm
15,0 cm

Mt04

Mt04

8,0 cm

5,0 cm
12,0 cm

25,0 cm
2,5 cm
8,0 cm

R01
Mp03

Cellasor zárófödém - vizes helyiség

Elõregyártott beton lapburkolat, állítható magasságú lábakra ültetve
Gumiõrlemény teherelosztó és mechanikai védõréteg
1,5 mm vastag forró levegõvel felületfolytonosított lágyított
PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés,
Mûanyag filc kiegyenlítõ-alátét réteg, min. 250g/m2 felülettömegû,
15 cm-es átfedésekkel fektetve
Exp. polisztirol hab hõszigetelés, lejtésképzõ elem,
min. 25 kg/m3 térfogattömegû
Lépésálló expandált polisztirol hab hõszigetelés,
min. 25 kg/m3 térfogattömegû
Hegeszthetõ modifikált bitumenes lemez párazárás
Monolit vasbeton födémlemez
Glettelés
Légtér
Monolit gipszkarton álmennyezet fém tartószerkezettel,
nóniuszos felfüggesztéssel

6,0 cm
1,0 cm

1 rtg

1 rtg

4-10 cm

10,0 cm

1 rtg
15,0 cm
0,5 cm

2*1,25 cm

Mf01 Cellasor oldalfal

2%

Kéregpanel külsõ oldalon üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél rögzítõelemekkel rögzítve
Légrés
Üveggyapot hõszigetelés,
fekete fátyol kasírozással
Vasbeton fal
Légrés
Kéregpanel üvegzsaluval zsaluzva,
horganyzott acél rögzítõelemekkel rögzítve

2%

1% 1%

Mp01 Kiállítótér és cellasor padlóburkolat

1,0 cm
12,0 cm

1 rtg
8,0 cm

1 rtg

1 rtg
15,0 cm
15,0 cm

Mp02 Kiállítótér padlóburkolat, római alapfal bemutatás

4,0 cm

1,5 cm
7,5 cm

1 rtg
8,0 cm

1 rtg

1 rtg
15,0 cm
15,0 cm

Mp03 Kiállítótér és cellasor közötti római alapfal bemutatás

4,0 cm

1,5 cm
7,5 cm

1 rtg
8,0 cm

1 rtg

1 rtg
50,0 cm
5,0 cm

Elõregyártott beton lapburkolat, állítható magasságú lábakra ültetve
Gumiõrlemény teherelosztó és mechanikai védõréteg
1,5 mm vastag forró levegõvel felületfolytonosított lágyított
PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés,
Mûanyag filc kiegyenlítõ-alátét réteg, min. 250g/m2 felülettömegû,
15 cm-es átfedésekkel fektetve
Exp. polisztirol hab hõszigetelés, lejtésképzõ elem,
min. 25 kg/m3 térfogattömegû
Lépésálló expandált polisztirol hab hõszigetelés,
min. 25 kg/m3 térfogattömegû
Hegeszthetõ modifikált bitumenes lemez párazárás
Elõregyártott. vb. födémpanel, alsó felület fémzsaluval zsaluzva
UPE 220 acél tartó

Kiálltótér zárófödémMt01

6,0 cm
1,0 cm

1 rtg

1 rtg

4-19 cm

10,0 cm

1 rtg
15,0 cm

Belsõ határoló fal

Kéregpanel külsõ oldalon üvegzsaluval zsaluzva,
horganyzott acél rögzítõelemekkel rögzítve
Légrés
Vasbeton fal
Légrés
Kéregpanel üvegzsaluval zsaluzva,
horganyzott acél rögzítõelemekkel rögzítve

Mf02

8,0 cm

2,0 cm
25,0 cm

2,0 cm
8,0 cm

'Csatári kõ' burkolat a régészetileg meghatározott
római kori alapozás szélességében
Traszcement ágyazóhabarcs
Vasalt estrich padlófûtéssel, d=20*2mm csövek betonacélhoz rögz.
Hõvisszaverõ PE alátétfólia
Nagy teherbírású hõszigetelõ lemez
Legalább 4 mm vtg., poliészter fátyol betétes mod. bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerõ > 700N/5cm, szalkadónyúlás 30%,
hideghajlíthatóság -10 •C, hõállóság +100 •C)
Hideg bitumenmáz kellõsítés (0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással)
Vasalt aljzat
Tömörített homokos kavicsréteg
Földfeltöltés

'Csatári kõ' burkolat a régészetileg meghatározott
római kori alapozás szélességében
Traszcement ágyazóhabarcs
Vasalt estrich padlófûtéssel, d=20*2mm csövek betonacélhoz rögz.
Hõvisszaverõ PE alátétfólia
Nagy teherbírású hõszigetelõ lemez
Legalább 4 mm vtg., poliészter fátyol betétes mod. bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerõ > 700N/5cm, szalkadónyúlás 30%,
hideghajlíthatóság -10 •C, hõállóság +100 •C)
Hideg bitumenmáz kellõsítés (0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással)
Méretezett vb. talpgerenda
Szerelõbeton
Földfeltöltés

1%
2%

1%

Mf01

2,5%

Mt01

Mp01Mp02Mp01

Mf02
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földfeltöltés

termett talaj

polisztirol hab hõszigetelés

ásványi szálas hõszigetelés

eredeti római kõfal

elõregyártott vasbeton

vasalt aljzat

vasbeton

ANYAGJELÖLÉSEK:

'csatári kõ' falazat

mészkõ burkolat

téglaburkolat

bazaltkõ burkolat

homokos kavics

beton

elõregyártott beton

Terrazzo jellegû öntött padló
Vasalt estrich padlófûtéssel, d=20*2mm csövek betonacélhoz rögz.
Hõvisszaverõ PE alátétfólia
Nagy teherbírású hõszigetelõ lemez
Legalább 4 mm vtg., poliészter fátyol betétes mod. bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
(szakítóerõ > 700N/5cm, szalkadónyúlás 30%,
hideghajlíthatóság -10 •C, hõállóság +100 •C)
Hideg bitumenmáz kellõsítés (0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással)
Vasalt aljzat
Tömörített homokos kavicsréteg
Földfeltöltés

savmaratott üveg borítású világító sáv,
hõszigetelõ üvegezés, függönyfal része

Gépésztervezõ által méretezett
hõszigetelt légcsatorna

10-12 cm magas 'csatári kõbõl'
2 cm vtg. traszcement habarcsba rakott falazat,

belsõ oldali falhoz visszakötve

8 cm vtg. kéregpanel üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél tartóra támasztva,

felsõ oldalon rozsdamentes acél visszakötéssel,
nyílt fugával

egy. kéregpanel párkányelem üvegzsaluval zsaluzva,
rozsdamentes acél tartóra támasztva,

felsõ oldalon rozsdamentes acél visszakötéssel

savmaratott üveg borítású világító sáv,
hõszigetelõ üvegezés, függönyfal része

10-12 cm magas 'csatári kõbõl'
2 cm vtg. traszcement habarcsba rakott falazat

Mattcsiszolt felületû 4,0 cm vtg.
csatári kõ burkolat
a római fal vastagságában


