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meglévő vb. zárófödém, v=14cm, as: +12,66

fóliabádog vonalmenti rögzítés

alumínium takaróprofil

egyedi, előregyártott beton elem

OSB lappal kasírozott lábazati
EPS hab hőszigetelés

fóliabádog vonalmenti rögzítés

műanyag fátyol szűrőréteg

elválasztó, aljzatkiegyenlítő filc

SCHÖCK  Schöck Isokorb® XT
120 mm vastag hőhídmegszakító

aluminium hőhídmegszakításos tolóajtó,
/pl.:Schüco ASS50/

2 rétegű, 4/16/4 LOW-E bevonattal
ellátott, Argon gázzal töltött üvegezéssel

HE140B jelű acél szelvényekből
helyszínen szerelt keretváz

meglévő beton fal külső síkja

R04, Rétegrend

- 3 mm - linóleum padlóburkolat
- 2 rtg - 12,5 mm vastag gipszrost -
szárazpadló /pl.: Rigidur H 12,5/,
1 rtg - PE technológiai szigetelés
30 mm - ásványgyapot úsztatóréteg
30 mm - EPS installációs réteg
14 cm - monolit vasbeton födém
17,4 mm hullámmagasságú, 0,5 mm
vastag alumínium trapézlemez
bennmaradó zsaluzat
/pl.: Lindab LTP 20/

látszó felületi minőségű, 10 cm vastag
monololit vasbeton konzol /tűzgát/

alapozó és vékonyvakolat
/pl.: Baumit Uniprimer, és Baumit

Nanoportop/

Heraklith C, 30 mm vastag
vakolható fagyapot építőlemez

alumínium vízorr és vakolóprofil

alumínium vakolóprofil

fehér színű mosott kavics leterhelés

R02, Rétegrend

- 15 cm - közetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg - méretezett párazáró réteg
- 14 cm - monolit vasbeton födém
- 1 rtg - páraterhelésre méretezett
párazáró réteg
- 17,4 mm magas, 0,5 mm vastag
aluminium trapézlemez bennmaradó
zsaluzat /pl.: Lindab LTP 20/

szorítócsavaros rögzítés

HE140B jelű acél szelvényekből
üzemben előregyártott keretváz

szorítócsavaros rögzítés

R01, Rétegrend

- 5 cm - Φ 16-32 mm-es, frakcionált, gömbölyű
szemű, fehér, mosott kavics leterhelés
- 1 rtg - üvegfátyol elválasztó, védő réteg (felületi
tömeg: 120 g/m2)
- 1 rtg - 1,2 mm vastag PVC lemez, csapadékvíz
elleni szigetelés
- 1 rtg - aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc
- 2 rtg - 15 mm vastag OSB építőlemez
- légrés

SCHÖCK  Schöck Isokorb® XT
120 mm vastag hőhídmegszakító

homlokzati textil árnyékoló rozsdamentes
egyedi acél tokban, zsinórvezetéssel

pl.: Hella homlokzati árnyékolók

aluminium hőhídmegszakításos tolóajtó,
/pl.:Schüco ASS50/

2 rétegű, 4/16/4 LOW-E bevonattal
ellátott, Argon gázzal töltött üvegezéssel

látszó felületi minőségű, 10 cm vastag
monololit vasbeton konzol /tűzgát/

homlokzati textil árnyékoló rozsdamentes
egyedi acél tokban, zsinórvezetéssel

pl.: Hella homlokzati árnyékolók

fehér színű mosott kavics leterhelés

szorítócsavaros rögzítés

szorítócsavaros rögzítés

R3 Rétegrend
- 10 cm - vegetáció és extenzív zöldtető
ültetőközege /pl.: SEM/
- 1 rtg - geotextília szűrő réteg
- 1 rtg - szivárgó és vízmegtartó réteg /pl.:
Dörken Delta-Ffloraxx/
- 1 rtg - üvegfátyol elválasztó, védőréteg (felületi
tömeg: 120 g/m2)
- 1 rtg - 1,2 mm vastag PVC lemez, csapadékvíz
elleni szigetelés
- 1 rtg - aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc
- 2 + cm - kőzetgyapot hőszigetelő, lejtésképző
réteg /pl.: Rockfall/
- 20 cm - kőzetgyapot hőszigetelés /pl.: Hardrock
Max/
- 14 cm - meglévő monolit vasbeton födém

szorítócsavaros rögzítés

zúzott kavics ágyazóréteg

meglévő beton fal külső síkja

műanyag dombornyomott drénlemez

R01, Rétegrend

- 5 cm - Φ 16-32 mm-es, frakcionált, gömbölyű
szemű, fehér, mosott kavics leterhelés
- 1 rtg - üvegfátyol elválasztó, védő réteg (felületi
tömeg: 120 g/m2)
- 1 rtg - 1,2 mm vastag PVC lemez, csapadékvíz
elleni szigetelés
- 1 rtg - aljzatkiegyenlítő, elválasztó filc
- 2 rtg - 15 mm vastag OSB építőlemez
- légrés

R04, Rétegrend

- 3 mm - linóleum padlóburkolat
- 2 rtg - 12,5 mm vastag gipszrost -
szárazpadló /pl.: Rigidur H 12,5/,
1 rtg - PE technológiai szigetelés
30 mm - ásványgyapot úsztatóréteg
30 mm - EPS installációs réteg
14 cm - monolit vasbeton födém
17,4 mm hullámmagasságú, 0,5 mm
vastag alumínium trapézlemez
bennmaradó zsaluzat
/pl.: Lindab LTP 20/

R04, Rétegrend

- 3 mm - linóleum padlóburkolat
- 2 rtg - 12,5 mm vastag gipszrost -
szárazpadló /pl.: Rigidur H 12,5/,
1 rtg - PE technológiai szigetelés
30 mm - ásványgyapot úsztatóréteg
30 mm - EPS installációs réteg
14 cm - meglévő monolit vb födém

alumínium takaróprofilacél vaktok
poliamid hőhídmegszakítóval ellátva

párazáró szalag

acél vaktok
poliamid hőhídmegszakítóval ellátva

párazáró szalag

R02, Rétegrend

- 15 cm - közetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg - méretezett párazáró réteg
- 14 cm - monolit vasbeton födém
- 1 rtg - páraterhelésre méretezett
párazáró réteg
- 17,4 mm magas, 0,5 mm vastag
aluminium trapézlemez bennmaradó
zsaluzat /pl.: Lindab LTP 20/

HE140B jelű acél szelvényekből
üzemben előregyártott keretváz

HE140B jelű acél szelvényekből
helyszínen szerelt keretváz
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