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akusztikailag igényes ajtó
/szárny ISOVER AKUSTO üveggyapot

hangelnyelő betéttel/

kettős üvegezésű tisztítószárnyas ablak
/külső oldalon 3 rtg hőszigetelő üvegezés
belső oldalon akusztikai üvegezés/

ECOPHON Solo
mozgatható akusztikai álmennyezet

ECOPHON Solo
fix akusztikai hangelnyelő álmennyezet

ECOPHON Solo
fix akusztikai hangelnyelő álmennyezet

üvegkorlát
vörösfenyő fogódzóval

udvar dilatáció az épülettől

alumínium szerkezetes felülvilágító
3 rtg ragasztott hőszigetelő üvegezéssel

és 2 rtg edzett üvegezéssel
acél zártszelvény hátszerkezettel

alapgerenda az acélszerkezet alapozásának
visszakötésére

hangelnyelő függőny
karnis felső síkja

sonico 110 akusztikai mobil fal
110 cm elem vastagság

45 db léghanggátlás

KNAUF GF-DOBO álpadló rendszer
szellőző befúvó légvezetékek vezetésére

HEA 160 melegen hengerelt acél szelvény
zöld növényzet felfuttatására
/vízszintes síkú növényzet/

Halfen Detan rúd függőleges
síkú keresztmerevítés

Knauf szerelt gipszkarton
álmennyezet

büfé pult

Knauf szerelt gipszkarton
álmennyezet

HEA 160 melegen hengerelt acél szelvény
zöld növényzet felfuttatására
/függőleges síkű növényzet/

acél szerkezetes fal pillérjeinek
visszakötése
a tartószerkezeti födémbe

AIR-LUX típusú hőhídmegszakítós
alumínium tokos nyílászáró szerkezet
hőszigetelő üvegezéssel /tolóajtó/

külső oldali vakolt felület

Trespa Meteon sík
nagytáblás homlokzatburkolat

akusztikai előtétfal /CW75 tartóbordás szerelt előtétfal,
a bordák között Isover Akusto 75 üveggyapot kitöltéssel,
glettelt, felületkezelt gipszkarton borítással/

udvar

próbaterem

rendezvényterem
kiállítótér

képzőművészeti galéria
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RÉTEGRENDEK 02 - VÍZSZINTES
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V-R7 - TERASZ

 25 mm  Leier műkő lap burkolat, nyitott fugával (1% lejtésben)
 30 mm  0-4 szemcseszerkezetű bazaltzuzalék ágyazat
 30-50 mm 4-22 szemcseszerkezetű bazaltréteg (tehereloszlás, lejtéskiegyenlítés)
 1 réret  typ 105 Optigrün szűrőréteg
 25 mm  Optigrün Frain réteg FKD 25 Plus
 1 réteg  védő és elválasztó réteg Typ RS
 180 mm ROOFMATE SL-A terhelhető hőszigetelés kötésben fektetve

szigetelésvédelem kötésben fektetve
1 réteg  DÖRRKUPLAST E-KV-5K (elasztomerbitumen, polieszterfátyol hordozóréteg)
   modifikált bitumenes vastaglemez, teljes felületen lángolvasztással
   felületfolytonosítva
1 réteg  1 rtg DÖRRKUPLAST E-KV-5K (elasztomerbitumen, polieszter-
   vagy üvegfátyol hordozóréteg) modifikált bitumenes vastaglemez,
   teljes felületen lángolvasztással felületfolytonosítva
1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
30-50 mm  50 mm lejtésadó réteg (min. 2 % lejtés) 36 m2-ként dilatálva,
   az attika csatlakozó széleken rugalmas hab elválasztó réteggel
340 mm BubbleDeck födémszerkezet
400 mm Ecophon Solo fix akusztikai álmennyezet (rendezvényterem)
   Ecophon Solo mozgatható akusztikai álmennyezet

V-R8 - ZÖLDTETŐ

   félintenzív vegetáció
 120 mm SEM-12 ültetőréteg
 1 réteg  VLF-150 szűrőréteg
 40 mm  DiaDrain 40 szivárgó réteg
 180 mm ROOFMATE SL-A terhelhető hőszigetelés kötésben fektetve

szigetelésvédelem kötésben fektetve
 1 réteg  VLF-300 mechanikai védő és elválasztó réteg

1 réteg  DÖRR-Gardentop E-Cu-5K-wf (elasztomerbitumen, Cu réteggel,
   szálerősített üvegszövet hordozóréteg) modifikált bitumenes vastaglemez,
   teljes felületen lángolvasztással felületfolytonosítva
1 réteg  1 rtg DÖRR-Gardentop E-KV-5K-wf (elasztomerbitumen, polieszterfátyol
   hordozóréteg) modifikált bitumenes vastaglemez, teljes felületen
   lángolvasztással felületfolytonosítva

 1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
40-80 mm  lejtésadó réteg (min. 2 % lejtés) 36 m2-ként dilatálva, az attika csatlakozó
   széleken rugalmas hab elvéálasztó réteggel
340 mm BubbleDeck födémszerkezet
300 mm Ecophon Solo fix akusztikai álmennyezet (próbaterem)

V-R9 - UDVAR

 25 mm  Leier műkő lap burkolat, nyitott fugával (1% lejtésben)
 30 mm  0-4 szemcseszerkezetű bazaltzuzalék ágyazat
 30-50 mm 4-22 szemcseszerkezetű bazaltréteg (tehereloszlás, lejtéskiegyenlítés)  
 1 réret  typ 105 Optigrün szűrőréteg
 25 mm  Optigrün Frain réteg FKD 25 Plus
 100 mm vasalt aljzatbeton
 200 mm tömörített kavicságy
   termett talaj

V-R6 - TALAJON FEKVŐ VIZES HELYISÉG

 8 mm  csúszásmentes kerámia
 3 mm  rugalmas ragasztó (MAPEI KERAFLEX), rugalmas fugázóval fugázva

(MAPEI ULTRACOLOR PLUS)
 3 mm  cement-műanyag bázisú bevonatszigetelés két rétegben,
    üvegszövet erősítőhálóval hajlaterősítéssel (MAPEI MAPELASTIC)
 25 mm  lejtéstadó kavicsbeton
 60 mm  aljzatbeton
 1 réteg  PE fólia technológiai szigetelés
 50 mm  ásványi szálas úsztatóréteg
 80 mm  lépésálló expandált PS hab hőszigetelés AUSTROTHERM AT-N150
 1 réteg  modifikált bitumen vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
 100 mm  monolit vasbeton alaplemez
 400 mm tömörített kavicságy

termett talaj
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