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Schöck Tronsole F típusú
rezgésszigetelő betételem

KNAUF gipszkarton
akusztikai előtétfal

üvegkorlát
vörösfenyő fogódzóval

acél lépcsőszerkezet
vörösfenyő fokokkal
és korláttal

üvegfalú lift
acél zártszelvény

tartószerkezet

hangelnyelő függőny
függöny síkja

tároló / rakodó tér

műalkotás síkja

vakolt felület

ECOPHON Solo
fix akusztikai hangelnyelő álmennyezet

rámpa dilatáció
az épülettől

Krüllunk Solonia Wo3000
mozgatható lamellás árnyékoló

Knauf gipszkarton
szerelt álmennyezet

ECOPHON Solo
mozgatható akusztikai álmennyezet

ECOPHON Solo
fix akusztikai hangelnyelő álmennyezet

1 cm belső oldali vakolat

akusztikailag igényes
ajtó szerkezet

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

Schöck Tronsole F típusú
rezgésszigetelő betételem

bejárati ajtó
külső oldalán a lábazat
színével megegyező
felületképzéssel

rendezvényterem
kiállítótér

képzőművészeti galéria

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

sonico 110 akusztikai mobil fal
110 cm elem vastagság

45 db léghanggátlás

KNAUF GF-DOBO álpadló rendszer
szellőző befúvó légvezetékek vezetésére

akusztikai mobil fal elemeinek tárololási helye

V-R5

07

RÉTEGRENDEK 03 - FÜGGŐLEGES

F-R1 - HOMLOKZAT

8 mm  Trespa meteon sík nagytáblás szálcement homlokzatburkolati elem
   (3 mm vtg. L 50/100 mm méretű alu távtartóval és 2 mm vtg. T 80/100 mm
   méretű alu folytonos függőleges burkolattartó profillal a tartószerkezeti falhoz

keménygumi alátéttel csavarozással rögzítve) EuroFox Fundermax
   Exterior rendszer

 40 mm  átszellőztetett légrés
 150 mm ROCKWOOL FIXROCK MAPETHETM FIS 13 ragasztóval ragasztva

és kiegészítő tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve
 250 mm méretezett vasbeton tartószerkezeti fal
 10 mm  belső oldali vakolat

F-R2 - TALAJBAN LÉVŐ FALSZAKASZ

   földvisszatöltés
 50 mm  formahabosított expandált polisztirol hab hőszigetelő drainlemez szivárgó
 150 mm extrudált polisztirolhab hőszigetelés (AUSTROTHERM XPS 30)
 1 réteg  modifikált bitumen vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 réteg  hideg bitumen máz kellősítés
 10 mm  felületkiegyenlítő réteg, faldörzsölés
 250 mm monolit vasbeton tartószerkezeti fal

10 mm  belső oldali vakolat

F-R3 - AKUSZTIKAI ELŐTÉTFAL

 200 mm tartószerkezetileg és akusztikailag méretezett vasbeton fal
 20 mm  ISOVER LP2 üveggyapot - 50 kg / m3 - borítás
 75 mm  CW 75 tartóborda a mennyezethez és padlóhoz rögzítve,

bordaközökben 7,5 cm vtg ISOVER AKUSTO 75 üveggyapot - 16 kg/m3
 2x12,5 mm gipszkarton lemezborítással, glettelve, felületkezelve

F-R4 - STÚDIÓ ÉS TECHNIKAI HELYISÉG KÖZTI FAL

 2x10 mm CW 100 tartóborda, közökben 10 cm vtg ISOVER AKUSTO 100
üveggyapot kitöltés

 75 mm  tartóborda a mennyezethez és padlóhoz rögzítve,
bordaközökben 7,5 cm vtg ISOVER AKUSTO 75 üveggyapot - 16 kg/m3

3x12,5 mm két oldalon gipszkarton lemezborítással, a CW borda felfogásánál 5 mm
   vtg CDM-ISOFIX rezgésszigetelő alátéttel

F-R5 - HOMLOKZAT LÁBAZATA

15 mm  üvegszövet hálóval erősített külső oldali vakolat
170 mm üvegszáladalékos habarccsal vértezett extrudált polisztirol hab hőszigetelés

tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel a tartószerkezeti falba visszakötve
és kiegészítő tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve

 250 mm méretezett vasbeton tartószerkezeti fal
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