
bontott kúpcserép csavarral rögzítve

gerincléc csavarral rögzítve

kiszellőztetés_bontott hódfarkú szellőző tetőcserép

taréjcserép_bontott hódfarkú tetőcserép

bontott húzott sima gerinccserép
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10 x 15 cm szarufa

bontott hódfarkú hófogócserép

renováló gipsz

Lindab Rainline félkör szelvényű ereszcsatorna

Lindab Rainline csatornatartó

Lindab Rainline lefolyócső bilincs

2 rtg. Rigips gipszkatron lap

szellőzőszalag horganyzott szeggel rögzítve

megerősített gipszréteg

StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat

Simultan kvarchomokos simítóvakolat

SiliconTOP fehér homlokzatfesték

hagyományos pallótokos ablak
egyrétegű üvegezéssel

Jankó fa ablak, standard profil,
kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel

Styrodur zártcellás extrudált polistirol
hab hőszigetelés

Lindab PLX síklemez kettős állókorcos fedésben

egyedi árnyékolótartó szekrény

Jankó fa ablak, standard fix profil,
háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel

Stemeseder FS alumínium vízvető

Leier Kasierstein Dom palaszürke
térkőburkolat

Tardosi mészkő lábazat

Fischer sziloplaszt tartósan rugalmas
kitöltés

Multipor ásványi hőszigetelő lap
 Multipor habarccsal rögzítve

Europlywood felületkezelt homlokzati
rétegelt lemez

légzárást biztosító PE. fólia

Mapei Topcem Pronto aljzatkiegyenlíző
réteg

Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc
hőszigetelés

2,5 x 5 cm cserépléc

3 x 5 cm ellenléc

10 x 15 cm talpgerenda

OSB építőlemez

16 x 19 cm talpgerenda

Jankó fa ablak, standard profil,
kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel

Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc
hőszigetelés

Europlywood felületkezelt homlokzati
rétegelt lemez

R1

R3

R6

R5

R7

R12

R11

R13

R14

R18

R1
3 mm  Noraplan Sigma gumipadló, teljes felületen ragasztva
1 cm  Mapei Topcem Pronto aljzatkiegyenlítő cementesztrich
5 cm  aljzatbeton
5,7 cm  Austrotherm formahabosított extrudált ps. hab  
  padlófűtés rendszerlemez
2 cm  Austrotherm At-N 200 lépésálló ps. hab hőszigetelés
10 cm  vaslat aljzatbeton
1 rtg.  Villas Elastovill E-G 4 F/K modifikált bitumenes  
  vastaglemez
4 cm  aljzatbeton
15 cm  homokos kavics feltöltés
  termett talaj

R2
2,5 cm  Moza cementlap 16mm, Mapei Adesilex P9    
  ragasztóhabarcs ágyazáson
5 cm  aljzatbeton
5,7 cm  Austrotherm formahabosított extrudált ps. hab  
  padlófűtés rendszerlemez
2 cm  Austrotherm At-N 200 lépésálló ps. hab hőszigetelés
10 cm  vaslat aljzatbeton
1 rtg.  Villas Elastovill E-G 4 F/K modifikált bitumenes  
  vastaglemez
4 cm  aljzatbeton
15 cm  homokos kavics feltöltés
  termett talaj

R3
3 mm  Noraplan Sigma gumipadló, teljes felületen ragasztva
1 cm  Mapei Topcem Pronto aljzatkiegyenlítő cementesztrich
5 cm  aljzatbeton
5,7 cm  Austrotherm formahabosított extrudált ps. hab  
  padlófűtés rendszerlemez
22 cm  monolit vasbeton födém
0,5 cm  glettelés, festés

R4
2,5 cm  csaphornyos keményfa parketta ragasztva
5 cm  aljzatbeton
5,7 cm  Austrotherm formahabosított extrudált ps. hab
  padlófűtés rendszerlemez
22 cm  monolit vasbeton födém
0,5 cm  glettelés, festés

R6
9,5 cm  KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel
1 rtg.  Pe. fólia párazáró réteg
9 cm  3 x 9 cm deszkázat közte
  Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc hőszigetelés
1 rtg.  Pe. fólia légzáró réteg
1,5 cm  Osb éptőlemez
1 rtg.  csapadék víz elleni szogetelés
1 rtg.  Dörken Delta Trela alátétfólia
1 rtg.  Lindab Plx síklemez kettős állókorcos fedés

R5
9,5 cm  KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel
1 rtg.  Pe. fólia párazáró réteg
9 cm  3 x 9 cm deszkázat közte
  Isover Uni 10 önrögzítő üveggíaptfilc hőszigetelés
1 rtg.  Pe. fólia légzáró réteg
1,5 cm  Europlywood felületkezelt homlokzati rétegelt lemez  
  burkolat

R7
15 cm  10 x 15 cm látszó szarufa
1,5 cm  2 rtg. Rigips gipszkarton lemez
1 rtg.  Pe. fólia párazáró réteg.
20 cm  2 x 3 x 10 cm deszkázat közte
  fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
2 cm  Osb építőlemez
1 rtg.  Bramac tetőfólia csapadélvíz elleni szigetelés
3 cm  5 x 3 cm ellenléc
2,5 cm   2,5 x 5 cm cserépléc
  megtisztított bontott hódfarkú cserépfedés

R8
15 cm  10 x 15 cm szarufa
2 cm  Osb építőlemez
1 rtg.  Bramac tetőfólia csapadélvíz elleni szigetelés
3 cm  5 x 3 cm ellenléc
2,5 cm   2,5 x 5 cm cserépléc
  megtisztított bontott hódfarkú cserépfedés

R9
15 cm  10 x 15 cm látszó gerenda
0,7 cm  1 rtg. Rigips gipszkarton lemez, gerendák közé rögzítve
1,5 cm  Osb építőlemez 
1 rtg.  Pe. fólia párazáró réteg
20 cm  2 x 3 x 10 cm deszkázat közte
  fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
1 rtg.  Pe. fólia légzáró réteg
1,5 cm  Osb éptőlemez
3,5 cm  5 x 3,5 cm lécezés, közte átszellőztett légrés
1,5 cm  Osb építőlemez
1 rtg.  csapadék víz elleni szogetelés
1 rtg.  Dörken Delta Trela alátétfólia
1 rtg.  Lindab Plx síklemez kettős állókorcos fedés

R10
20 cm   fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
1 rtg.  Pe fóli párazáró réteg.
20 cm  monlit vasbeton födém
0,5 cm  glettelés festés

R11
  gelettelés, festés
4,5 cm  Lb-Knauf StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat
51 cm  tömör kisméretű tégla falazat
1 cm  Mapei Adesilex P4 fagyálló ragasztóhabarcs
5 cm  csiszolt tardosi mészkő lábazati elem

R12
  gelettelés, festés
4,5 cm  Lb-Knauf StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat
51 cm  tömör kisméretű tégla falazat
4,5 cm  Lb-Knauf StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat
  Simultan kvarchomokos simítóvakolat
  SiliconTOP fehér homlokzatfesték

R13
  gelettelés, festés
12,5 cm Multipor ásványi hőszigetelőlap
1 cm  Multipor habarcs
26 cm  tömör kisméretű tégla falazat
4,5 cm  Lb-Knauf StyroTherm gépi hőszigetelő vakolat
  Simultan kvarchomokos simítóvakolat
  SiliconTOP fehér homlokzatfesték

R15
4 cm  Lexan Thermolick polycarbonate lemez
0,8 cm  aluminium rögzítőprofil
20 cm  2 x 10 x 20 cm kapcsolt fenyő oszlop,közte légrés
4 cm  Lexan Thermolick polycarbonate lemez

R14
1,5 cm  Osb építőlemez
1 rtg.  Pe fólia légzáró réteg
20 cm  fújt kártevőmentesített cellulóz hőszigetelés
1 rtg.  Pe fólia párazáró réteg
1,5 cm  2 rtg. Rigips gipszkarton lemez
  glettelés, festés

R16
  glettelés, festés
1,5 cm  Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
51 cm  tömör kisméretű tégla falazat
1,5 cm  Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
  glettelés festés

R17
  glettelés, festés
1,5 cm  Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
64 cm  tömör kisméretű tégla falazat
1,5 cm  Lb-knauf beltéri gépi alapvakolat
  glettelés festés

R18
8 cm  Leier Kaiserstein Dom térkő burkolat 1,5 % lejtésben
3 cm  homok ágyazás
20 cm  tömörített murva aljzat

R19
6,5 cm  bontott kisméretű tégla burkolat
3 cm  homok ágyazás
20 cm  tömörített murva aljzat
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Fischer FZA nagy szilárdságú rögzítő dűbel

Styrodur zártcellás extrudált polistirol hab
hőszigetelés

Caleido Ice Horizontal dupla falú
fűtőtest

eloxált alumínium lábazati profil

Fischer FZA nagy szilárdságú rögzítő dűbel

Fischer FZA nagy szilárdságú rögzítő dűbel

KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel

KLH 95 5S rétegragasztott tömörfa panel

Aquafin-F injektált utólagos falszigetelés

Austrotherm formahabósított expnadált
polisztirolhab

padlőfűtés rendszerlemez

15 x 20 cm talpgernda

Fischer sziloplaszt tartósan rugalmas kitöltés

Építészeti iskola gyerekeknek
épített környezet, vizuális- és tárgykultúra Sávmetszet M1:10


