
8 15 15 2 10

+5,25

+6,05

+6,44

1
22

3,
6

1,
5

16
6

30
1

6

Rheinzink állókorcos fémlemez fedés acél profilra
hajlítva

2 cm deszkaaljzat

korlát rögzítése
gumialátéttel
leszorítva

külsı tokos Winscreen
textil árnyékoló

Schüco FW50+ alumínium
függönyfal borda

külsı vízzáró fólia belsı lég- és párazáró fólia
fémlemez takarással

kiegészítı hıszigetelés

belsı vakolat (velencei
stucco)

hajlaték

5%

R5

R1

CSP 3

extrudált polisztirol hab hıszigetelés pallók között

10 cm kérgesített extrudált polisztirol hab hıszigetelés

PVB fóliával ragasztott üveg mellvéd

JÁRHATÓ TETİ 2

-2,5 cm     gızölt akác burkolat
-5   cm      párnafa 2 irányban fektetve (2 x 2,5 cm)
-30 cm      d=16-32 gömbölyőszemő, frakcionált mosott coulé
                  kavics szivárgó réteg
-6   cm      gyárilag kasírozott, formahabosított expandált
        polisztirolhab hıszigetelı drénlemez szivárgó,
                  és víztározó réteg
-1 réteg   110g/m2 felülettömegő mőanyagfátyol szőrıréteg
-16 cm      lépcsıs ütköztetéső extrudált polisztirol hab hıszigetelés,
        kötésben fektetve
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak   
         minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS modifikált   
         bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni    
         szigetelés, teljes felületén lángolvasztással    
         hegesztve
-1rtg          4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
          bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
         teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1rtg           hideg bitumenmáz kellısítés
-          kavicsbeton lejtéstadó aljzat
-22 cm        monolit vasbeton födém
-70 cm-re   belógatott monolit álmennyezet

R2

EXTENZÍV ZÖLDTETİ 1

-30  cm     vegetáció és ültetı közeg
-6   cm      gyárilag kasírozott, formahabosított expandált
        polisztirolhab hıszigetelı drénlemez szivárgó,
                  és víztározó réteg
-1 réteg   110g/m2 felülettömegő mőanyagfátyol szőrıréteg
-16 cm      lépcsıs ütköztetéső extrudált polisztirol hab hıszigetelés,
        kötésben fektetve
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak   
         minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS modifikált   
         bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni    
         szigetelés, teljes felületén lángolvasztással    
         hegesztve
-1rtg          4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
          bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
         teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1rtg           hideg bitumenmáz kellısítés
-          kavicsbeton lejtéstadó aljzat
-22 cm        monolit vasbeton födém
-70 cm-re   belógatott monolit álmennyezet

R4

ATTIKAFAL

- 8  cm     monolit látszóbeton burkolat
-15 cm     extrudált polisztirolhab maghıszigetelés
-15 cm     vasbeton attikafal
-1 réteg    hideg bitumenmáz kellısítés
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak    
        minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS      
       modifikált bitumenes vastaglemez    csapadékvíz elleni 
       szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
-1rtg       4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
       bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
       teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1 cm       kéregerısített extrudált polisztirolhab hıszigetelés

R5

ATTIKAFAL FELÜLVILÁGÍTÓNÁL

-15 cm     vasbeton attikafal
-1 réteg    hideg bitumenmáz kellısítés
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak    
        minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS      
       modifikált bitumenes vastaglemez    csapadékvíz elleni 
       szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve
-1rtg       4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
       bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
       teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1 cm       kéregerısített extrudált polisztirolhab hıszigetelés

R6

ERKÉLYLEMEZ

-3   cm     gızölt akác burkolat
-4   cm     párnafa, 40 cm-ként
-3   mm    vastag gumi tappancsok
-1 réteg    kent vízszigetelés
-4   cm     lejtést adó kavicsbeton aljzat
-12 cm     monlit vasbeton erkélylemez
-2   cm     mészhabarcs
-               mészkı falkiegyenlítés
-4  cm      szárító habarcs
-               eredeti riolittufa fal

R8

PADLÓ 2

-3   cm     gránit burkolat
-1   cm     cementhabarcs ragasztó réteg
-4   cm     aljzatbeton
-1 réteg   PE technológiai fólia
-6   cm     lépésálló úsztató réteg
-15  mm    PVC talajnedvesség elleni szigetelés
-1 rtg.       ipari filc aljzatkiegyenlítés
-15 cm     szálbeton lemez
-1 réteg   technológiai fólia
-30 cm     kavics réteg
-               termett talaj

R10

PADLÓ 3

-2   cm      greslap burkolat ragasztva
-6   cm      aljzatbeton
-1 réteg    PE technológiai fólia
-7   cm      lépésálló úsztató réteg
-16 cm      monolit vasbeton födém
-1   cm      belsı vakolat ( festékalapozó  
        réteg, mészvakolat simítás,
         3 réteg velencei stucco)

R11

PADLÓ 4

-2  cm       greslap burkolat ragasztva
-8  cm       aljzatbeton
-1 réteg    PE technológiai fólia
-6   cm      lépésálló úsztató réteg
-15  mm    PVC talajnedvesség elleni szigetelés
-1 rtg.       ipari filc aljzatkiegyenlítés
-15 cm     szálbeton lemez
-1 réteg   technológiai fólia
-30 cm      kavics réteg
-                termett talaj

R12

JÁRHATÓ TETİ 1

-6    cm     mészkı burkolat
-30 cm      d=16-32 gömbölyőszemő, frakcionált mosott coulé
                  kavics szivárgó réteg
-6   cm      gyárilag kasírozott, formahabosított expandált
        polisztirolhab hıszigetelı drénlemez szivárgó,
                  és víztározó réteg
-1 réteg   110g/m2 felülettömegő mőanyagfátyol szőrıréteg
-16 cm      lépcsıs ütköztetéső extrudált polisztirol hab hıszigetelés,
        kötésben fektetve
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak   
         minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS modifikált   
         bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni    
         szigetelés, teljes felületén lángolvasztással    
         hegesztve
-1rtg          4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
          bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
         teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1rtg           hideg bitumenmáz kellısítés
-          kavicsbeton lejtéstadó aljzat
-22 cm        monolit vasbeton födém
-70 cm-re   belógatott monolit álmennyezet

R1

JÁRHATÓ TETİ 3

-30 cm      d=16-32 gömbölyőszemő, frakcionált mosott coulé
                  kavics szivárgó réteg
-6   cm      gyárilag kasírozott, formahabosított expandált
        polisztirolhab hıszigetelı drénlemez szivárgó,
                  és víztározó réteg
-1 réteg   110g/m2 felülettömegő mőanyagfátyol szőrıréteg
-16 cm      lépcsıs ütköztetéső extrudált polisztirol hab hıszigetelés,
        kötésben fektetve
-1rtg         4mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak   
         minısített poliészter fátyol hordozórétegő, SBS modifikált   
         bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni    
         szigetelés, teljes felületén lángolvasztással    
         hegesztve
-1rtg          4mm vastag, üvegfátyol hordozórétegő, SBS modifikált  
          bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,  
         teljes felületén lángolvasztással ragasztva
-1rtg           hideg bitumenmáz kellısítés
-          kavicsbeton lejtéstadó aljzat
-22 cm        monolit vasbeton födém
-70 cm-re   belógatott monolit álmennyezet

R3

KÜLSİ MAGHİSZIGETELT FAL

- 8  cm     monolit látszóbeton burkolat
-15 cm     extrudált polisztirolhab maghıszigetelés
-20 cm     monolit vasbeton teherhordó fal
-1   cm     belsı vakolat ( festékalapozó réteg,     
       mészvakolat simítás, 3 réteg velencei stucco)

R7

PADLÓ 1

-3   cm     gránit burkolat
-1   cm     cementhabarcs ragasztó réteg
-6   cm     aljzatbeton
-1 réteg   PE technológiai fólia
-5   cm     lépésálló úsztató réteg
-16 cm     monolit vasbeton födém
-1 cm       belsı vakolat ( festékalapozó réteg,        
       mészvakolat simítás, 3 réteg velencei stucco)

R9

KÜLSİ BURKOLAT 1

-6   cm      mészkı burkolat
-30 cm      kavics téteg
-                termett talaj

R13

KÜLSİ BURKOLAT 2

-4   cm      gızölt akác burkolat
-4   cm      párnafa kereszt irányban
-5   cm      párnafa hossz irányban
-30 cm      kavics réteg
-                termett talaj

R14
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