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KLH panelek lekötése a 60 cm-ként
a koszorúba előre bebetonozott
kampos végű tőcsavarral_d=12mm

30 x 45 cm mon. vasbeton koszorú

3 réteg üvegezésű fa nyílászáró
koracél elemekkel rögzítve

EPDM külső oldali pára- és légzáró fólia

5 x 30 cm alátétfa

KLH födém panel és attika fal egymáshoz
rögzítése koracél  tartókkal 60 cm - ként

hőszigetelés között elhelyezett 2,5/5 cm
lécezváz 60 cm - ként

fóliabádog a szigetelés sarok megfogására

belső oldali  kétfázisú rugalmas tömítés

rugalmas alátét

BMF koracél sarok rögzítő elem

2 cm OSB lap lejtésképzés

1 mm vastag 100 x 50 mm méretű
horganyzott acél rögzítőszegély az
aljzathoz csavarozással rögzítve

10/24 60 cm-ként az attikafalhoz fa csavorokkal
rögzítve az OSB lapok megfogására

cseppentő profil a fa bélethez rögzítve

talajnedvesség elleni szigetelés felvezetése

10 cm FOAMGLAS S3 habüveg szigetelés
1 rtg DuPont™ Typar® SF 37 2.0 geotextilia

24 cm FOAMGLAS S3 habüveg szigetelés
felületkezelve tárcsa dübelekkel a
hátszerkezethez rögzítve

cseppentő profil

30 x 30 cm vasbeton alapgerenda

80 x 100 cm beton alaptest

10 cm FOAMGLAS S3 habüveg szigetelés
1 rtg DuPont™ Typar® SF 37 2.0 geotextilia

30 x 30 cm vasbeton alapgerenda

80 x 100 cm beton alaptest

talajnedvesség elleni szigetelés az alaptestre
 levezetve

talajnedvesség elleni szigetelés az alaptestre
 levezetve

4 mm vastag horganyzott acél vaktok a nyílászáró
szélességében diafgarmákkal erősítve, az aljzathoz
mechanikailag rögzítve habüveg kitöltéssel
20 x 15 cm rozsdamentes acél taposórács
a nyílászáró szerkezet lábazata mentén
10mm vastagságú  gumiörlemény lemez

kétfázisú rugalmas tömítés

3 réteg üvegezésű fa nyílászáró
koracél elemekkel a vaktokhoz rögzítve
EPDM külső oldali pára- és légzáró fólia4 mm vastag horganyzott acél vaktok a nyílászáró

szélességében diafgarmákkal erősítve, az aljzathoz
mechanikailag rögzítve habüveg kitöltéssel

3 réteg üvegezésű fa nyílászáró
koracél elemmel a vaktokhoz rögzítve
EPDM külső oldali párazáró fólia

3 rétegű üvegezésű fa nyílászáró
koracél elemmel rögzítve

belső oldali  kétfázisú rugalmas tömítés

cseppentő profil a fa bélethez rögzítve

KLH panelek lekötése 60 cm-ként
a ragasztott fa födémgerendában

KLH panel és attika fal egymáshoz
rögzítése koracél  tartókkal 60 cm - ként

hőszigetelés között elhelyezett 2,5/5 cm
lécezváz 60 cm - ként

BMF koracél sarok rögzítő elem

fóliabádog a szigetelés sarok megfogására

2 cm OSB lap lejtésképzés

1 mm vastag 100 x 50 mm méretű
horganyzott acél rögzítőszegély az aljzathoz
csavarozással rögzítve

10/24 60 cm-ként az attikafalhoz fa csavorokkal
rögzítve az OSB lapok megfogására

1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó (70g/m2)

1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó (70g/m2)

Armstrong hőkezelt kültéri fa álmennyezet

Armstrong álmennyezeti sínrendszer

állítható álmenyezet függesztés 1 rtg mod. bitumenes lemez
rugalmas alátétrugalmas alátét

.1
4

hőkezelt fa burkolat

1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó (70g/m2)

hőszigetelés között elhelyezett 2,5/5 cm
lécezés 60 cm - ként a faburkolat rögzítésére
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3 réteg üvegezésű fa nyílászáró
koracél elemekkel rögzítve

futó növényzet

feszítő huzal a rozsadamentes acél
lemezhez rögzítve

2 mm rozsdamentes acéllemez
a fagyálló aljaztba betonozva

2 mm rozsdamentes acél növényvályu

rozsadamentes acél feszítő huzal

0,7 mm vastag Rheinzink forrasztott
TiZn attika lemez fedés

0,7 mm vastag Rheinzink forrasztott
TiZn attika lemez fedés

fóliabádog a szigetelés sarok megfogására

1 mm vastag 100 x 50 mm méretű
horganyzott acél rögzítőszegély az aljzathoz
csavarozással rögzítve

10/12 60 cm-ként az attikafalhoz fa csavorokkal
rögzítve az OSB lapok megfogására

2 cm OSB lap lejtésképzés

0,7 mm vastag Rheinzink forrasztott
TiZn attika lemez fedés
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rugalmas alátét

 8 cm gyöngykavicságy sz=50 cm
+ L.80.80 műanyag szegély

 8 cm gyöngykavicságy sz=50 cm
+ L.80.80 műanyag szegély

 8 cm kavicságy sz=50 cm
+ 1 rtg Typar geotextíliah=10 cm keményfa lábazat

+3,95

10/24 fa tartó
BMF koracél sarok rögzítő elem

0,4 cm önterülő felületzárás StoPur WV150 matt
alacsony kipárolgású rugalmas fedőbevonat StoPur BB100
vizes bázisú epoxigyanta alapozó StoPur WG100

0,6 cm felületkiegyenlítő símítás
9 cm aljzatbeton_padlófűtéshez
1rtg. PE technológiai szigetelő fólia
5 cm lépésálló hőszigetelés Rockwool Steprock HD
10 cm Foamglas Floor Board F
2rtg. talajnedvesség és rétegvíz elleni szigetelés

4 mm bitumenes vastaglemez
10 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicságy

termett talaj

1,5 cm KEIMFARBEN Porosan, nagy porozitású,
hidrofobizált vastag vakolat
fehér festett fedőréteggel

1 rtg SDL kerámiarabic háló
24 cm STEICO fagyapot hőszigetelés
1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó 200g/m2
15,8 cm KLH fal panel
4,7 cm hangszigetelés
9,8 cm KLH fal panel

8 cm extenzív zöldtető
növényzet: Sedum palánta 12db/m2
és Sedum sarjvetés 40gr/m2

   ültetőközeg: FITO-TEC szubsztrát
2 cm Delta-Floraxx TOP PP geotextíliával kasírozott drainlemez
1 rtg DuPont™ Typar® SF 37 2.0 geotextilia
2 mm Sintofoil ST -  TPO szigetelőlemez
5% Rockfall lejtésképzés
2 x 1cm OSB lap nútféderes kapcsolattal

feles csúsztatással fektetve
20 cm STEICO fagyapot szigetelés

+2,5/5 cm lécváz 60 cm - ként
1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó (200g/m2)
14 cm KLH födém panel

0,4 cm önterülő felületzárás StoPur WV150 matt
alacsony kipárolgású rugalmas fedőbevonat StoPur BB100
vizes bázisú epoxigyanta alapozó StoPur WG100

0,6 cm felületkiegyenlítő símítás
9 cm aljzatbeton_padlófűtéshez
1rtg. PE technológiai szigetelő fólia
5 cm lépésálló hőszigetelés  Rockwool Steprock HD
10 cm Foamglas Floor Board F
1rtg. talajnedvesség elleni szigetelés

4 mm bitumenes vastaglemez
10 cm aljzatbeton
15 cm tömörített kavicságy

termett talaj

8 cm kültéri fagyálló, térkő burkolat
2 cm homokterítés
10 cm fagyálló aljzatbeton
1rtg. PE fólia
15 cm tömörített kavics

termett talaj

1,5 cm KEIMFARBEN Porosan, nagy porozitású,
hidrofobizált vastag vakolat
fehér festett fedőréteggel

1 rtg SDL kerámiarabic háló
24 cm STEICO fagyapot hőszigetelés
1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó 200g/m2
40 cm monolit vasbeton falazat

8 cm extenzív zöldtető
növényzet: Sedum palánta 12db/m2
és Sedum sarjvetés 40gr/m2

   ültetőközeg: FITO-TEC szubsztrát
2 cm Delta-Floraxx TOP PP

geotextíliával kasírozott drainlemez
1 rtg DuPont™ Typar® SF 37 2.0 geotextilia
2 mm Sintofoil ST -  TPO szigetelőlemez

Rockfall lejtésképzés
2 x 1cm OSB lap nútféderes kapcsolattal

feles csúsztatással fektetve
20 cm STEICO fagyapot szigetelés

+2,5/5 cm lécváz 60 cm - ként
1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó (200g/m2)
98 mm KLH födém panel
150 x 200 mm KLH gerenda
98 mm KLH födém panel

3B3A

1,5 cm KEIMFARBEN Porosan, nagy porozitású,
hidrofobizált vastag vakolat fehér festett fedőréteggel

1 rtg SDL kerámiarabic háló
24 cm STEICO fagyapot hőszigetelés
1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
1 rtg FG35 alapozó 200g/m2
30 cm POROTHERM teherhordó fal
1 cm belsővakolat

2B2A 2C

1B1A

4A

6 cm kültéri fagyálló, térkő burkolat
2 cm homokterítés
10 cm fagyálló aljzatbeton
1rtg. PE fólia
15 cm tömörített kavics

termett talaj

4B

3 cm trópusi fa burkolat
5 cm alátétfa_40-45cm-ként
10 cm fagyálló aljzatbeton
1rtg. PE fólia
15 cm tömörített kavics

termett talaj

4C
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hőkezelt fa burkolat

hőszigetelés között elhelyezett 2,5/5 cm
lécezés 60 cm - ként a faburkolat rögzítésére


