
ISKOLA A HATÁRON KARGALA ORGOVÁNY
DIPLOMATERVEZÉS 2013 VARGA MÓNIKA
TÁNCHÁZ METSZETE
1:50 11

+2,10

+7,77

-0,41

±0,00

-1,95

-1,34

-0,62

+0,02

+2,12

+3,25

+0,02

+2,10

+3,25

+3,53

+5,28

+6,99

-0,41

±0,00

+2,10

+7,77

+8,17

+0,02

+2,12

+3,31

+6,99+6,99

-1,95

-1,34

-0,62
-0,41

±0,00

+2,10

+7,77

+8,17

+0,02

+3,31

+2,12

-0,41

±0,00

+2,10

+7,77

R9

R1

R9R9R9R9R9

R1 R4

R11

R13

R6

R10R10

R5R5

R10R10

R7R8

R12R10

R10R10

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.09.

R1 Vizesház külső fala, teherhordó

2,4 cm 15 cm széles függőleges deszka burkolat, profilok 1 cm eltolással
3/5 cm vízszintes lécváz
5/5 cm függőleges lécváz, átszellőztetett légrés
7 cm kiegészítő fagyapot hőszigetelés és vízszintes lécváz
1 rtg páraáteresztő fólia
20 cm 20*15 cm borovi fenyő pillér tartószerkezet, közte 20 cm cellulóz hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
75 mm fém váz, az építőlemezek fogadására
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
5 mm rugalmas ragasztó
8 mm mázas kerámia falburkolat

R2 Vizesház külső fala, nem teherhordó

2,4 cm 15 cm széles függőleges deszka burkolat, profilok 1 cm eltolással
3/5 cm vízszintes lécváz
5/5  cm függőleges lécváz, átszellőztetett légrés
7 cm kiegészítő fagyapot hőszigetelés és vízszintes lécváz
1 rtg páraáteresztő fólia
20 cm 20*10 cm borovi fenyő pillér, közte 20 cm cellulóz hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
75 mm fém váz, az építőlemezek fogadására
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
5 mm rugalmas ragasztó
8 mm mázas kerámia falburkolat

R3 Vizesház válaszfalak

8 mm mázas kerámia falburkolat
5 mm rugalmas ragasztó
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
75 mm fém váz, az építőlemezek fogadására
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
5 mm rugalmas ragasztó
8 mm mázas kerámia falburkolat

R4 Vizesház teherhordó elemeket tartalmazó válaszfala

8 mm mázas kerámia falburkolat
5 mm rugalmas ragasztó
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
50 mm fém váz, az építőlemezek fogadására, 1 cm-es eltolással a pillér síkjához képest
15 cm 15*20 cm borovi fenyő pillérek, a mestergerenda alátámasztásaként
50 mm fém váz, az építőlemezek fogadására, 1 cm-es eltolással a pillér síkjához képest
2*12 mm cementkötésű faforgács lemez
3 mm kent szigetelés felvezetve 2.10 m-ig
5 mm rugalmas ragasztó
8 mm mázas kerámia falburkolat

R5 Táncterem, nem teherhordó fala

2,4 cm 15 cm széles függőleges deszka burkolat, profilok 1 cm eltolással
3/5 cm vízszintes lécváz
5/5  cm függőleges lécváz, átszellőztetett légrés
7 cm kiegészítő fagyapot hőszigetelés és vízszintes lécváz
1 rtg páraáteresztő fólia
20 cm 20*15 cm borovi fenyő pillér tartószerkezet, közte 20 cm cellulóz hőszigetelés
1 rtg párazáró fólia
1,5 cm tűzgátló gipszrost lemez
3/5 cm vízszintes lécváz
2,4 cm 15 cm széles függőleges deszka burkolat

R6 Hidegburkolat, vizesház

8  mm csúszásgátló kerámia burkolat
5 mm rugalmas ragasztó
3 mm  bevonatszigetelés
0-3 mm önterülő padlókiegyenlító réteg
8 cm aljzatbeton
1 rtg. PE technológiai szigetelés
2*5 cm min. AT-N100 lépésálló hőszigetelés
1 rtg. öntapadós modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
  kellősítés
15 cm vasalt aljzat
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
  földfeltöltés

R7 Melegburkolat, táncterem

2,2 cm keményfa hajópadló
2,4 cm építőlemez, teljes felületen
2*5 cm kettős párnafa lengőpadló
1 cm ék alátétfák
1  rtg. Technológiai fólia
8 cm aljzatbeton
1  rtg. PE technológiai szigetelés
10 cm min.AT-N100 lépésálló hőszigetelés
1 rtg. öntapadós modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
  kellősítés
15 cm vasalt aljzat
25 cm tömörített homokos kavics feltöltés
  földfeltöltés

R8 Fapadló kültérben

2,2 cm hőkezelt kültéri fa burkolat
7,5 cm párnafák
25  cm kavics ágyazóréteg

R9 Kültéri közlekedők

10 cm felületkeményített beton
25 cm kavicsterítés
  földfeltöltés

R10 Kültér felett

4 cm ECOPALA szálerősítésű cement hullámpala
5/5 cm lécváz
5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés
20 cm 20*15 cm keresztmetszetű szaruzat

R11 Vizesház felett

4 cm ECOPALA szálerősítésű cement hullámpala
5/5 cm lécváz
5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés
20 cm 20*15 cm keresztmetszetű szaruzat, közte 20 cm fagyapot hőszigetelés a nyári

felmelegedés ellen
3/5 cm lécváz
2 cm vízszintes deszkázat

R12 Táncterem felett

4 cm ECOPALA szálerősítésű cement hullámpala
5/5 cm lécváz
5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés
1 rtg. Páraáteresztő fólia
20 cm 20*15 cm keresztmetszetű szaruzat, közte 20 cm fagyapot hőszigetelés
5 cm kiegészítő hőszigetelés lécváz között
1 rtg párazáró fólia
1,5 cm tűzgátló gipszrost lemez
3/5 cm lécváz
2 cm deszkázat

R13 Vizesházban

2 cm deszkázat
1 rtg. Páraáteresztő fólia
5/5 cm lécezés, közte 5 cm cellulóz hőszigetelés
15 cm duplázott gerendázat, közte 15 cm cellulóz hőszigetelés
1 rtg. Párafékező fólia
5 cm vakolható fagyapot hőszigetelő táblák
1,5 cm vakolat és festés
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