8 cm vastag elöregyártott vasbeton kéregpanel
egyedi látszóbeton felülettel

5 cm átszellöztetett légrés

acél l-profil peremképzés a függönyfal
vízszintes bordájához rögzítve
kétfázisú hézagtömítés, tartósan rugalmas
szilikon kitt kitöltés és polifoam rugalmas
háttámasz
1 cm Polifoam peremdilatáció

alumínium zártszelvény toldóelem
az alsó függönyfal bordához
csavarozással rögzítve, a felsö
függönyfalborda alsó élének
megtámasztására

1

04

horganyzott acél
padlószél rögzítö a
vasbeton födémhez
csavarozással rögzítve

3 mm csúszásmentes, színezett, sav- és
kopásálló mügyanta burkolat
0-5 mm önterülö aljzatkiegyenlítés

11
04

06

R2

56 03

6 cm vastag aljzatbeton a
peremek mentén dilatálva
Padlófütés csövezeték
formahabosított extrudált
PShab Austrotherm padlófütés
rendszerlemez
2 cm vastag ásványi szálas
úsztatóréteg

57

14

függöleges függönyfal
bordák toldása

2

speciális acél profil a függönyfal
függöleges bordáinak illetve a
toldóelemnek rögzítésére, a födémszélhez
csavarozással rögzítve

Monolit vasbeton födém
05

16
16

8

125

glettelés, diszperziós
festés

11

menetes szárú finomállító

M12 nyomócsavar távtartó elem
függöbe állító csavarozás a
rögzítöelem két oldalán

tárcsás dübel, a höszigetelés rögzítése
a vasbeton hátszerkezethez,
táblánként 6 ponton
oválfuratos acél profil kalapácsfejü csavarral a
HTA 30/15 sínhez rögzítve

14 9

05

45

R6
1 cm Polifoam peremdilatáció
tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

nyomócsavar távtartó elem a kéregpanel alsó
élének rögzítésére, csúszó kapcsolatként
kialakítva

8

5

15

15

05

1

Glettelés és festés

145
15

ásványi szálas höszigetelés külsö oldalán
üvegfátyol kasírozással, 60/120 cm-es táblákban

2 mm vastag rozsdamentes acél takarószegély
1

89

1

12 18

39

05 1

9

P8

GM Railing Massive U befogott üvegkorlát
rögzítöelem a betonszerkezetbe süllyesztve,
ahoz méretezett csavarozással rögzítve

22
02

4 mm rövidszálú szött padlószönyeg
03

Schüco FW 50+SI alumínium
vízszintes függönyfal borda

15

102

3 mm ragasztóréteg

30

05

Schüco FW 50+SI alumínium
függöleges függönyfal borda nézete

bepattintható aluminium
takaróprofil

05

8

127
12

14
85

15

32

134

02

15

14
57

165
5

30
1

37

acél L-profil padlószél képzés a
vasbeton födémhez dübelzve

1

16 cm vastag Monolit
vasbeton födém

30*30 cm monolit
vasbeton gerenda nézete

155
155

glettelés, diszperziós
festés

gipsz ragasztás
gipszkarton élképzés

acél L-profil a függönyfal
bordához csavarozással
rögzítve

P9
6. csomópont
függönyfal és kéregpanel
csatlakozása

4-5. csomópont
függönyfal és födémszél/gerenda
csatlakozása

Diplomatervezés

15

2cm hanglágy ásványi
szálas úsztatóréteg

acél peremrögzítö U-profil
glettelés, diszperziós
festés

Kóródy Anna

formahabosított extrudált
PShab Austrotherm padlófütés
rendszerlemez

belsö oldali EPDM lég- és párazáró
öntapadó membrán a
függönyfalprofillal és a vasbeton
szerkezettel felületfolytonosítva

05

3,2 mm höszigetelö háromrétegü
üvegezés, argongáz töltéssel,
reflexiós bevonattal

48

24

05

25

101

30
125

glettelés, diszperziós festés
8

8

3,2 mm höszigetelö háromrétegü
üvegezés, argongáz töltéssel,
reflexiós bevonattal

P9

Padlófütés csövezeték

2
25

Schüco FW 50+SI alumínium
vízszintes függönyfal borda

30*30 cm monolit
vasbeton peremgerenda

25

30
15 cm vastag Monolit
vasbeton gerenda

25 25

30/30 cm Monolit
vasbeton gerenda
speciális acél profil a függönyfal
függöleges bordáinak illetve a
toldóelemnek rögzítésére, a födémszélhez
csavarozással rögzítve

12

1 cm polifoam
peremdilatáció

16
16

05

03

15

16

134

0-5 mm önterülö aljzatkiegyenlítés
6 cm aljzatbeton a
peremek mentén dilatálva

03

28

30*30 cm Monolit
vasbeton pillér nézete

EPDM lég- és párazáró öntapadó szigetelö fólia a
függönyfal bordájával és a vasbeton fallal
felületfolytonosítva
speciális acél profil a függönyfal
függöleges bordáinak illetve a
toldóelemnek rögzítésére, a födémszélhez
csavarozással rögzítve
horganyzott acéllemez burkolatú
polisztirolhab höszigetelö panel a
függönyfal szorítóprofiljához rögzítve

05

alumínium zártszelvény toldóelem
az alsó függönyfal bordához
csavarozással rögzítve, a felsö
függönyfalborda alsó élének
megtámasztására

kemény müanyag alátét

137

csavarozást fogadó rozsdamentes acélsín
30/30 cm Monolit
vasbeton pillér nézete

12

11

HFV-7 csap,
kéregpanel felsö éléhez való fix rögzítés

43

függöleges függönyfal
bordák toldása

2 réteg 10 mm vastag höerösített biztonsági
üveg PVB fóliával ragasztva

HFV-1 ovális hüvely,
kéregpanel alsó élének megtámasztására

FPA-5-M-8,0 Halfen függesztö

30

1855
17

1

06 22 06
04 04
02 22 02

03

134

M 16-30 kapalpácsfejü csavar

6

28

2 mm vastag felsö üvegösszefogó
rozsdamentes acél sín peremlezárás,
ragasztással rögzítve
kétkomponensü szilikon RAGASZTÓ

HTA 40/30 profil a falba betonozva

03

19
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7. csomópont
Galéria folyosó korlát
csatlakozása

Csomópontok
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