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A terv 2 évig érvényes,
utána műszaki felülvizsgálat szükséges!!
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MTV-ig teljes felületen
ragasztva

MTV-ig teljes felületen
ragasztva

RP3.1 RP3.1

RP3.3

RP4.5

RP5.1 RP5.4RP5.5

RP5.5 RP5.1 RP5.4

RT2.1

RT2.3
RT2.4

RT2.5RT2.6

RP3.2

RP5.3

RP5.3

 - 42cm Bowling padlóburkolat - pályaszerkezet
 - 10 cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg PE-fólia technológiai elválasztó réte
 - 2 cm OSB3 N+F nútféderes bennmaradó zsalu
 - 4 cm gumiparafa CDM-ISO-LAT-H40 alátét
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 1 - Bowling pálya

 - 08cm kerámia burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 2 mm biztonsági bevonatszig.
   Remmers Elastschlamme 2K
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 8cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 3cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 18cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 2.1 - Pince padlóburkolat I.

 - 05cm ragasztott habalátétes padlószőnyeg
 - 45cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 3cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 20cm monolit vb. födém
 - 5cm akusztikai hangszig. (Isover Akusto 50),
   fém rögzítőfül és fém rögzítősín váz között
 - 2,5cm 2rtg. gipszkarton borítás
 - 2rtg. glettelés, festés

RP 3.1 - Földszinti padlóburkolat I.

 - 08cm kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 45cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 2cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 20cm monolit vb. födém
 - 5cm akusztikai hangszig. (Isover Akusto 50),
   fém rögzítőfül és fém rögzítősín váz között
 - 2,5cm 2rtg. gipszkarton borítás
 - 2rtg. glettelés, festés

RP 3.2 - Földszinti padlóburkolat II.

 - 08cm kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 15cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 3cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 16cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 53cm feltöltés – gépészeti vezetékezés számára,
   általános helyen polisztiroladalékos könnyűbeton
   (400 kg/m2), vezetékezés környezetében homok kitöltés
 - 1cm mindkét oldalán kasírozott szigetelésvédő és
    szivárogtató réteggel
    kombinált lemez - Remmers DS-SYSTEMSCHUTZ
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 2.2 - Pince padlóburkolat II.

 - 08cm kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 45cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 15 cm vasalt aljzatbeton
 - ~52cm feltöltés – gépészeti vezetékezés számára,
    általános helyen polisztiroladalékos könnyűbeton
    (400 kg/m2), vezetékezés környezetében homok kitöltés
 - 35cm monolit vb. födém
 - 5cm akusztikai hangszig. (Isover Akusto 50),
   fém rögzítőfül és fém rögzítősín váz között
 - 2,5cm 2rtg. gipszkarton borítás
 - 2rtg. glettelés, festés

RP 3.3 - Nyaktag padlóburkolat

 - 08cm saválló greslap burkolat, fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 2 rtg olaj- és szulfátálló bevonatszigetelés
   Remmers SULFATEXSCHLÄMME 5,0 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 8cm szigetelést védő aljzatbeton
 - 5cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 5 mm hegesztett acéllemez talajvíznyomás
   elleni szig. kármentőnél korrózió elleni védelem
 - 5cm cementes hátűr injektálás
 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 2.3 - Gépészeti süllyeszték

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,3 kg/m2

 - 2 rtg olaj- és szulfátálló bevonatszigetelés
   Remmers SULFATEXSCHLÄMME 5,0 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 12 cm szigetelést védő aljzatbeton
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,0 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 2.4 - Lift süllyeszték

 - 08cm kerámia burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 2 mm biztonsági bevonatszig.
   Remmers Elastschlamme 2K
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 45cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 4cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 20cm monolit vb. födém
 - 5cm akusztikai hangszig. (Isover Akusto 50),
   fém rögzítőfül és fém rögzítősín váz között
 - 2,5cm 2rtg. gipszkarton borítás
 - 2rtg. glettelés, festés

RP 3.4 - Földszinti fürdőszoba padlóburkolat

RP2.5 - Belső feltöltött lépcső
 - 08cm kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 15cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - 72cm feltöltés – gépészeti vezetékezés számára,
    általános helyen polisztiroladalékos könnyűbeton
    (400 kg/m2), vezetékezés környezetében homok kitöltés
 - 1cm mindkét oldalán kasírozott szigetelésvédő és
    szivárogtató réteggel
    kombinált lemez - Remmers DS-SYSTEMSCHUTZ
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

PADLÓ- ÉS FÖDÉMSZERKEZETEK

RP 2.1* - Pince padlóburkolat I.
 - 18cm teak ipari parketta/08 cm szőnyegpadló
 - 03cm ragasztó
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 7cm / 8cm vasalt aljzatbeton
-többi réteg lásd.:RP2.1

 - 08 cm előpatinásított titáncink fémlemezfedés(07mm),
   korctömítő szalaggal, szellőző alátétszőnyeg,
   alátétfóliával kasírozva
 - 24cm hézagosan rakott teljes felületű deszka aljzat
 - min. 10cm szellőző légrés, 5/10 cm ellenlécek között
 - 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 - 15cm kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:Rockwool Deltarock)
    75/15 fa szarufa pallók között
 - 5cm kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:Rockwool Airrock)
    5/5 keresztirányú lécezés között
 - 1 rtg alubetétes párazáró fólia
 - 3cm installációs réteg, 50/30 mm fa lécezés vagy rögzítősín
 - 3cm 2 rtg tűzgátló gk. építőlemez
 - 2rtg. glettelés, festés

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 25cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 3 rtg szórt bitumenes vastagbevonat
   talajvíz elleni vízszigetelés
   Remmers PROFI BAUDICHT 5,4 kg/m2

 - 14cm XPS szigetelésvédelem teljes
    felületen ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1cm geotextíliával kasírozott szigetelésvédő és
    szivárogtató réteggelkombinált lemez
    (Remmers DS-Systemschutz)
 - tömörített földvisszatöltés

RF 1.1 - Pincefal, utólagosan szigetelve

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 20cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 2 rtg szórt bitumenes vastagbevonat
   lábazati vízszigetelés
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,6 kg/m2

 - 10cm XPS szigetelésvédelem pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 9cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 2.1 - Külső, kőburkolatos fal - lábazatnál 1.

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 15cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 3 rtg szórt bitumenes vastagbevonat
   lábazati vízszigetelés
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,6 kg/m2

 - 14cm XPS szigetelésvédelem pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1-2 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 9cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 2.2 - Külső, kőburkolatos fal - lábazatnál 2.

FALSZERKEZETEK

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 25cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 3 rtg szórt bitumenes vastagbevonat
   talajvíz elleni vízszigetelés
   Remmers PROFI BAUDICHT 5,4 kg/m2

 - 14cm XPS szigetelésvédelem teljes
    felületen ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - új alaptest vagy meglévő alábetonozása
   statikai tervek szerint

RF 1.2 - Pincefal, utólagosan szigetelve
              meglévő épület mellett

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 25cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg alátétfilc
 - 1 rtg 1,8 mm vtg. lágyított PVC vízszigetelés,
   8 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
   felületfolytonosítva
 - 1 rtg műanyag filc szigetelésvédelem sávosan
    ragasztva (PUR hidegragasztással)
 - 14cm vakolható, érdesített felületű XPS hőszig.
    ragasztva (PUR hidegragasztással)
 - 05cm ragasztótapaszba ágyazott dupla üvegszövet
   hálóerősítés, lábazati vakolattal

RF 2.3 - Külső, vakolt fal - lábazatnál

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 20cm monolit vasbeton fal
 - 1 rtg alátétfilc
 - 1 rtg 1,5 mm vtg. lágyított PVC vízszigetelés,
   8 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős hegesztéssel
   felületfolytonosítva
 - 1 rtg műanyag filc szigetelésvédelem sávosan
    ragasztva (PUR hidegragasztással)
 - 14cm vakolható, érdesített felületű XPS hőszig.
    ragasztva (PUR hidegragasztással)
 - 1-2 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 9cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 2.4 - Külső, kőburkolatos fal - lábazatnál 3.

 - 1 rtg UV-álló 1,5 mm vtg. szöveterősítéses
    lágyított PVC vízszigetelés, 8 cm-es átlapolásokkal
    forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
 - 1 rtg alátétfilc
 - 20 cm lépésálló, felső, 2 cm-es felületén kéregerősítéses
   kőzetgyapot hőszig.
 - 1 rtg párazáró lemez
 - lejtésképzés 5 és 11%, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagalapú cementhabarccal
 - 15 cm vasbeton lemez
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 2.1 - Nyaktag tető

RT 2.2 - Bejárati előtető
 - 1 rtg UV-álló 1,5 mm vtg. szöveterősítéses
    lágyított PVC vízszigetelés, 8 cm-es átlapolásokkal
    forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
 - 1 rtg alátétfilc
 - 5 cm lépésálló, felső, 2 cm-es felületén kéregerősítéses
   kőzetgyapot hőszig.
 - lejtésképzés 5 %, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagalapú cementhabarccal
 - 15 cm monolit vasbeton lemez
 - 5 cm vakolható kőzetgyapot hőszigetelés
 - 05cm szilikát vékonyvakolat, festés

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 20cm monolit vasbeton fal
 - 10cm XPS hőszigetelés pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 9cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 3.1 - Külső, kőburkolatos fal - általános helyen 1.

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 15cm monolit vasbeton fal
 - 14cm XPS hőszigetelés pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1-2 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 9cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 3.2 - Külső, kőburkolatos fal - általános helyen 2.

 - 2rtg. glettelés, festés
 - 25cm monolit vasbeton fal
 - 14cm vakolható, érdesített expandált hőszigetelés
    dűbelezve, pontszerűen ragasztva
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  ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet
   hálóerősítés, szilikát vékonyvakolattal

RF 3.3 - Külső, vakolt fal - Átriumnál

 - 50 cm széles kavics szivárgó réteg
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető réteg (DiaDrain-20)
 - 8 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
    szórt bitumenes szigeteléssel folytonosítva
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - 25cm monolit vasbeton attikafal
 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 2 rtg szórt bitumenes vastagbevonat
   vízszigetelés az attika tetején is
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,6 kg/m2

 - 8cm XPS hőszigetelés pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 6cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 4.1 - Külső attikafal, kőburkolatos
 - 50 cm széles kavics szivárgó réteg
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető réteg (DiaDrain-20)
 - 8 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
  - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - 25cm monolit vasbeton attikafal
 - 8cm XPS hőszigetelés pontszerűen
    ragasztva (Remmers Öko-dick 1K)
 - 1 cm kitöltő trasszcement falazóhabarcs
 - min 6cm fagyálló, falazott kőburk. (hátsó
   felületén fűrészelt, sima felülettel kiképezve)
   trasszcement falazóhabarccsal falazva, kidőlés
   ellen korracél bekötőtüskékkel rögzítve
   min. 5 db/m2+3 db/fm éleknél, sarkoknál

RF 4.2 - Külső attikafal, kőburkolatos -homlokzati

 - 50 cm széles kavics szivárgó réteg
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető réteg (DiaDrain-20)
 - 8 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
  - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - 25cm monolit vasbeton attikafal
 - 14cm vakolható, érdesített expandált hőszigetelés
    dűbelezve, pontszerűen ragasztva
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  ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet
   hálóerősítés, szilikát vékonyvakolattal

RF 4.3 - Külső attikafal, vakolt - átriumnál

RT 1.1 - Zöldtető, általános helyen
 - vált. termőközeg-
   öntözőrendszerrel kiépítve
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető-megtartó réteg (DiaDrain-20)
 - 20 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - lejtésképzés 2 %, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagadalékos cementhabarccal
 - 35cm monolit vb. födém
 - 5cm akusztikai hangszig. (Isover Akusto 50),
   fém rögzítőfül és fém rögzítősín váz között
  - 2,5cm 2rtg. gipszkarton borítás
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 1.2 - Fa teraszburkolat, födémkiemelés felett
 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított, finomszemcsés zúzalék
   ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc elválasztó
    szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 20 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - 25cm monolit vb. födém 2%-os lejtésben
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 1.3 - Fa teraszburkolat, diszponibilis tér felett
 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított, finomszemcsés zúzalék
   ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc elválasztó
    szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 10 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - lejtésképzés 2 %, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagadalékos cementhabarccal
 - 30cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

TETŐSZERKEZETEK

RT 1.4 - Zöldtető, diszponibilis tér felett
 - vált. termőközeg-
   öntözőrendszerrel kiépítve
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető-megtartó réteg (DiaDrain-20)
 - 10 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., felső FLL-gyökérálló minősítésű
   (fémlemezbetétes) min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés /min. 300g/m2/
 - lejtésképzés 2 %, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagadalékos cementhabarccal
 - 30cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 1.5 - Előtető és teraszburkolat, stégnél
 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm WPC párnafa 40/60
 - horganyzott "I" acél tartó
    közte 3 cm-es vízelvezető trapézlemez
    lejtésben zártszelvény fióktartókon

RT 2.3 - Tető - hőszigetelés a födémen
 - 08 cm előpatinásított titáncink fémlemezfedés(07mm),
   korctömítő szalaggal, szellőző alátétszőnyeg,
   alátétfóliával kasírozva
 - 24cm hézagosan rakott teljes felületű deszka aljzat
 - ellenléc
 - korszerű fedélszerkezet
 - padlástér
 - 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
 - 16 cm monolit vasbeton födém
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 2.4 - Tető - hőszigetelt
 - 08 cm előpatinásított titáncink fémlemezfedés(07mm),
   korctömítő szalaggal, szellőző alátétszőnyeg,
   alátétfóliával kasírozva
 - 24cm hézagosan rakott teljes felületű deszka aljzat
 - min. 10cm szellőző légrés, 5/10 cm ellenlécek között
 - 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 - 15cm kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:Rockwool Deltarock)
    75/15 fa szarufa pallók között
 - 5cm kőzetgyapot hőszigetelés (pl.:Rockwool Airrock)
    5/5 keresztirányú lécezés között
 - 1 rtg alubetétes párazáró fólia
 - 3cm installációs réteg, 50/30 mm fa lécezés vagy rögzítősín
 - 3cm 2 rtg tűzgátló gk. építőlemez
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 2.5 - Tető - födémre közvetlenül
 - 08 cm előpatinásított titáncink fémlemezfedés(07mm),
   korctömítő szalaggal, szellőző alátétszőnyeg,
   alátétfóliával kasírozva
 - 24cm hézagosan rakott teljes felületű deszka aljzatt
 - min. 10cm szellőző légrés, 75/10 cm ellenlécek között
 - 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 - 5/15 cm fa szarufa palló
 - 3/5 ellenléc
 - 18-20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
 - 16 cm monolit vasbeton födém
 - 2rtg. glettelés, festés

RT 2.6 - Előtető - erkélyek fölött
 - 08 cm előpatinásított titáncink fémlemezfedés(07mm),
   korctömítő szalaggal, szellőző alátétszőnyeg,
   alátétfóliával kasírozva
 - 24cm hézagosan rakott teljes felületű deszka aljzatt
 - min. 10cm szellőző légrés, 75/10 cm ellenlécek között
 - 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 - 5/15 cm fa szarufa palló
 - 16cm monolit vasbeton lemez
  - 2 rtg glettelés, festés

RP 4.1 - Átrium, termőközeg
 - vált. termőközeg-
   öntözőrendszerrel kiépítve
 - 1 rtg szőrőfátyol-elválasztó réteg (pl. Typar)
 - 2 cm vízelvezető-megtartó réteg (DiaDrain-20)
 - 1 rtg 1,8 mm vtg. lágyított PVC vízszigetelés,
    8 cm-es átlapolásokkal, forrólevegős
    hegesztéssel felületfolytonosítva
 - 1 rtg alátétfilc
 - 4 cm lejtbeton
 - 20 cm könnyűbeton feltöltés
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - 10cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP 4.2 - Átrium, faburkolat
 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított,
    finomszemcsés zúzalék ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc
    elválasztó szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 1 rtg 1,8 mm vtg. lágyított PVC vízszigetelés,
   8 cm-es átlapolásokkal,
    forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
 - 1 rtg alátétfilc
 - 4 cm lejtbeton
 - 20 cm könnyűbeton feltöltés
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - 10cm lépésálló EPS 200 hőszigetelés
- 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított,
    finomszemcsés zúzalék ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc
    elválasztó szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 1 rtg 1,8 mm vtg. lágyított PVC vízszigetelés,
   8 cm-es átlapolásokkal,
    forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítva
 - 1 rtg alátétfilc
 - 4 cm lejtbeton
 - 20 cm könnyűbeton feltöltés
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - 10cm lépésálló EPS 200 hőszigetelés
- 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig. talajvíznyomás ellen
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,4 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 40cm vízzáró mon. vb. alaplemez
 - 5cm szerelőbeton
 - 30 cm döngölt, tömörített daráltbeton v. zúzalék
 - termett talaj

RP4.3 - Külső lépcső
 - 08cm fagyálló kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm fagyálló, rugalmas ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 8 cm vasalt aljzatbeton
 - 1 rtg szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 5cm XPS hőszigetelés
 - 2 rtg PE-fólia techn. szig.védelem / elválasztó rtg
 - 2 rtg bitumenes vastagbevonat
   Remmers PROFI BAUDICHT 3,0 kg/m2

 - 3 rtg cementiszap bevonatszig.
   Remmers DICHTSCHLÄMME 5,0 kg/m2

 - 1 rtg kovásító, alapozó réteg
   Remmers KIESOL 0,1 kg/m2

 - 30cm vízzáró monolit vasbeton lemez
 - 5 cm szerelőbeton
 - 8 cm XPS hőszig. - faltól 1 m-es távolságig
 - 15 cm kavics szivárgó réteg
 - termett talaj

RP4.4 - Előlépcső
 - 6 cm hálóvasalt helyszíni műkő
 - 15 cm vasalt aljzatbeton
 - ~20cm kavicsfeltöltés
 - 1 rtg szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 8 mm műanyag felületszivárgó szigetelésvédelem
 - 20 cm xps hőszigetelés
 - 2 rtg 4 mm vtg. felső poliészterfátyol-, alsó
   üvegszövetbetétes bit. vtg. lemez csapadékvíz
   elleni szig., min. 10 cm-es átlapolásokkal,
    teljes felületen lángolvasztással hegesztve
 - 1 rtg hideg bitumenmáz
    kellősítés /min 300g/m2/
 - lejtésképzés 2 %, 0-4 cm-ig PVAC
   műanyagadalékos cementhabarccal
 - 35cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

RP4.5 - Teraszburkolat, szobák előtt
 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított,
   finomszemcsés zúzalék ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc
   elválasztó szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - 15 cm homokos kavics feltöltés
 - földvisszatöltés
 - termett talaj

 - 3 cm telített, gőzölt fa kültéri burkolat
 - 4 cm Impregnált párnafa alátét 40/60
 - min 5 cm szilikát, csírátlanított,
   finomszemcsés zúzalék ágyazat(4-6mm)
 - 1 rtg nem szőtt geotextília, műanyag/polipropilén/filc
   elválasztó szűrőréteg (pl. Typar SF 37 2.0)
 - kavics szivárgó réteg
 - földvisszatöltés
 - termett talaj

RP4.6 - Teraszburkolat, stégnél

RP 5.1 - Emeleti padlóburkolat I.-szoba

RP 5.2 - Emeleti padlóburkolat II.

RP 5.5 - Emeleti erkély

 - 08cm kerámia burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 2 mm biztonsági bevonatszig.
   Remmers Elastschlamme 2K
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
 - 45cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 4cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
   (5.4*jelű rétegrendben 3 cm (Wellness))
   közte installációs gépészeti vezetékezés
 - 16cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

RP 5.4 - Emeleti fürdőszoba padlóburkolat

RP 5.3 - Emeleti padlóburkolat III.-folyosó

 - 05cm ragasztott habalátétes padlószőnyeg
 - 55cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 2cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 16cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

 - 08cm kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 5cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 2cm lépésálló EPS 150 hőszigetelés
 - 16cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés

 - 08cm fagyálló kerámialap burk., fugázással
   Remmers Flexfuge
 - 03cm fagyálló, rugalmas ragasztó
   Remmers Multikleber
 - 2 mm biztonsági bevonatszig.
 - 04cm felületkiegyenlítés
   Remmers Optiplan
   Remmers Elastschlamme 2K
 - 4-5,5cm lejtbeton
 - 2 rtg PE-fólia technológiai elválasztó-csúsztató réteg
 - 16cm monolit vasbeton lemez
  - 2 rtg glettelés, festés

 - 05cm ragasztott habalátétes padlószőnyeg
 - 65cm estrich aljzat
 - 1 rtg PE-fólia techn. elválasztó rtg
 - min 2cm lépéshangszigetelés
   (üveg- vagy kőzetgyapot)
 - 16cm monolit vb. födém
 - 2rtg. glettelés, festés
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