
1,90 m 1,90 m

Bramac Tectura cserépf.
35/5 cserépléc
35/5 ellenléc
1 rtg vízzáró tetőfólia
10/15 cm szarufa

Korcolt fémlemez fedés
1 rtg páraelvezető alátétszőnyeg
2 cm osb lap aljzat
10/15 cm szarufa, közötte:
   5 cm légrés
 10 cm ásv.gy.hőszig.
8 cm lécváz, közötte:
 8 cm ásv.gy.hőszig.
1 rtg párazáró fólia
1,25 cm gipszkarton burkolat

Bramac Tectura cserépf.
35/5 cserépléc
35/5 ellenléc
1 rtg vízzáró tetőfólia
10/15 cm szarufa, közötte:
   5 cm légrés
 10 cm ásv.gy.hőszig.
8 cm lécváz, közötte:
 8 cm ásv.gy.hőszig.
1 rtg párazáró fólia
1,25 cm gipszkarton burkolat
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döngölt föld
termett talaj

1. 2.
2 cm kerámia burk. + ragasztó
         (laminált park. + habalát.)
8 cm aljzatbeton
1 rtg pe fólia
10 cm lépésálló hőszigetelés
1 rtg bit. talajnedv. ell. szigetelés
10 cm aljzatbeton
10 cm kavicságy

3. 4. 5. 6. 7.
2 cm kerámia burk. + ragasztó
         (laminált park. + habalát.)
8 cm aljzatbeton
1 rtg pe fólia
10 cm lépésálló hőszigetelés
1 rtg bit. talajnedv. ell. szigetelés
10 cm vasalt aljzatbeton
15 cm kavicságy

7 cm sim.beton padló
1 rtg bit. talajnedv. ell. szigetelés
10 cm aljzatbeton
10 cm kavicságy
termett talaj

2 cm kerámia burk. + ragasztó
         (laminált park. + habalát.)
8 cm aljzatbeton
1 rtg pe fólia
10 cm lépésálló hőszigetelés
3-12 cm feltöltés
65 cm téglaboltozatos födém

2 cm kerámia burk. + ragasztó
         (laminált park. + habalát.)
6 cm aljzatbeton
1 rtg pe fólia
7 cm lépésálló hőszigetelés
20 cm monolit vb födém

6*: alulról 15 cm hőszig.

4 cm fa palló
2x 75/15 fa fogópár
75/15 cm fa tartószerkezet
18 cm ásványgy.hőszig.
1,25 cm monolit gipszk.

8.
4 cm fa palló
2x 75/15 fa fogópár
3 cm lécváz
1,25 cm monolit gipszk.

9.
18 cm ásványgy.hőszig.
2x 5/15 cm fa fogópár
3 cm lécváz
1,25 cm monolit gipszk.

10.
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