
20 30 7,22 30 6,95 30 3,73 10 3,73 30 6,95 30 6,95 30 20

63
vá

lt.
93

40
23

vá
lt.

25
28

40

63
vá

lt.
93

40
23

vá
lt.

25
28

40

40
23

vá
lt.

25
28

40
63

vá
lt.

93

40
23

vá
lt.

25
28

40
63

vá
lt.

93

40
23

vá
lt.

25
28

40
63

vá
lt.

93

-0,05

vált.

+5,83

-0,05

vált.

+5,83

vált.

vált.

vált.

vált.

vált.

vált.

+5,83 +5,83 +5,83

±0,00
+0,38

+2,40

+3,10

+3,90

±0,00

+3,00

+0,80

+3,60

+2,70

±0,00

+2,10

±0,00

+0,60

+2,70

±0,00

+2,80

+0,40

+3,40

+2,40+2,40

-0,02

+2,40

+3,10

+3,90

+4,39

+5,83

±0,00

+2,40

+3,10
+3,90

+4,45

+3,95

+2,10

±0,00

+3,94
+3,71 +3,70

+3,49 +3,48
+3,31 +3,30

+2,50

+2,40 +2,40 +2,40

+2,45

+1,70
+2,10

±0,00
+0,38

+2,40 +3,10

+3,90

±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00 ±0,00

+3,62
+3,29

-0,02
+0,30

+4,73

+5,16
+5,42

1,52 20 30 7,25 10 3,35 10 3,00 10 2,50 10 11,54 30 10 2,90 30

40
23

vá
lt.

25
28

40
30

63
vá

lt.
93

40
23

vá
lt.

25
28

40
30

63
vá

lt.
93

30

63
vá

lt.
93

30

77

gépi szellőzés
gépi szellőzés

felülvilágító kupola
napkollektorok

gépi szellőzés

napkollektorok

felülvilágító kupola

P01

alapozási sík talajmechanika, statika és helyszíni feltárások alapján

P01 P01 P01 P01

P01P04P03P03 P03

P03P03

P051%

F01

F02

F03
F03

F04 F04 F06
F09

F07

F08

F07

F08

F10 F03F10 F10 F10

F02 F02

T01

T01

T01 T01

M=1:100
É-07

METSZETEK (A-A, D-D)

MEGJEGYZÉS: 1. A terv engedélyezés céljára készült, ez alapján kivitelezési munka nem végezhető!
2. Az építési engedélyezési tervek szerzői jogvédelem alatt állnak. Csak erre vonatkozó írásos

megállapodás szerint és az erre vonatkozó jogszabályok keretein belül használhatóak fel.

±0,00  m = + 111,40 mBf
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NITEO Kft.
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tel.: +36-1-222-6791; e-mail: niteo.kft@chello.hu; web: www.niteo.hu
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alapozási sík talajmechanika, statika és helyszíni feltárások alapján

1,
90

 m

A-A  metszet

D-D  metszet
Javasolt rétegrendek:

P01 csoportszoba padló rétegrend

4 mm Marmoleum linóleum burkolat ragasztva
1 rtg. rendszer szerinti habfólia
1 rtg. rendszer szerinti aljzatkiegyenlítő réteg
7 cm hálóvasalású aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm installációs réteg
5 cm lépésálló hőszigetelés
5 mm gumiőrlemény szigetelést védő lemez
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
8 cm monolit vasbeton aljzat
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicságy feltöltés
     - talajmechanika szerinti talajcsere

rétegesen visszatömörítve
     - termett talaj

P02 iroda padló rétegrend

8 mm laminált padlóburkolat
1 rtg. habfólia
1 rtg. párazáró réteg
1 rtg. aljzatkiegyenlítő réteg
7 cm hálóvasalású aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm installációs réteg
5 cm lépésálló hőszigetelés
5 mm gumiőrlemény szigetelést védő lemez
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
8 cm monolit vasbeton aljzat
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicságy feltöltés
     - talajmechanika szerinti talajcsere

rétegesen visszatömörítve
     - termett talaj

P03 általános kerámia padló rétegrend

1 cm csúszásmentes kerámia burkolat
1 rtg. rendszer szerinti ragasztó
1 rtg. aljzatkiegyenlítő réteg
7 cm hálóvasalású aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm installációs réteg
5 cm lépésálló hőszigetelés
5 mm gumiőrlemény szigetelést védő lemez
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
8 cm monolit vasbeton aljzat
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicságy feltöltés
     - talajmechanika szerinti talajcsere

rétegesen visszatömörítve
     - termett talaj

P04 üzemi vízszigetelésű padlórétegrend

1 cm csúszásmentes kerámia burkolat
1 rtg. rendszer szerinti ragasztó
    - üzemi víz elleni kent szigetelés rendszer

szerinti rétegekkel
1 rtg. aljzatkiegyenlítő réteg
7 cm hálóvasalású aljzatbeton rendszer szerinti

lejtésben
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
5 cm installációs réteg
5 cm lépésálló hőszigetelés
5 mm gumiőrlemény szigetelést védő lemez
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
8 cm monolit vasbeton aljzat
5 cm szerelőbeton
30 cm tömörített kavicságy feltöltés
     - talajmechanika szerinti talajcsere

rétegesen visszatömörítve
     - termett talaj

P05 terasz rétegrend

1 cm fagyálló, csúszásmentes kerámia burkolat
1 rtg. rendszer szerinti kültéri ragasztó
1 rtg. kültéri aljzatkiegyenlítő réteg
10 cm hálóvasalású szűrőbeton 1% lejtésben
5 cm szerelőbeton
20 cm tömörített kavicságy feltöltés
     - talajmechanika szerinti talajcsere

rétegesen visszatömörítve
     - termett talaj

F01 terasz rétegrend

1 rtg. vékonyvakolat színterv szerint színezve
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
25 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő

rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

26 cm monolit vasbeton gerenda
15 cm belső vakolat

F02 attikafal rétegrend

1 rtg. vékonyvakolat színterv szerint színezve
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
25 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő

rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

20 cm monolit vasbeton attikafal
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz elleni szigetelés rendszer szerint
1 rtg. szigetelésvédő réteg
20 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő

rendszer rendszer szerinti ragasztással
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
1 rtg. vékonyvakolat színezve

F03 belső válaszfal általános rétegrend

     - glettelés és festés
15 cm belső vakolat
10 cm kerámia válaszfallap
15 cm belső vakolat
     - glettelés és festés

F04 vizes helység belső válaszfal rétegrend

07 cm csempe burkolat
1 rtg. rendszer szerinti ragasztó
15 cm belső vakolat
10 cm kerámia válaszfallap
15 cm belső vakolat
     - glettelés és festés

F05 főzőkonyha belső válaszfal rétegrend

07 cm csempe burkolat
1 rtg. rendszer szerinti ragasztó
1 rtg. gipszkarton lap glettelve
75 cm A1 tűzállósági fokozatú kőzetgyapot

gipszkarton fal profilok közt
1 rtg. gipszkarton lap glettelve
1 rtg. rendszer szerinti ragasztó
07 cm csempe burkolat

F06 temperált tároló fal rétegrend

1 rtg. vékonyvakolat színterv szerint színezve
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
10 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő

rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

1 cm alapvakolat
30 cm vázkerámia falazóblokk
15 cm belső vakolat
    - glettelés és festés

F07 külső fal rétegrend

1 rtg. vékonyvakolat színterv szerint színezve
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
20 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő

rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

1 cm alapvakolat
30 cm vázkerámia falazóblokk
15 cm belső vakolat
    - glettelés és festés

F08 lábazat rétegrend

1 rtg. vékonyvakolat színterv szerint színezve
1 rtg. üvegszövet háló ágyazó ragasztással

+ vakolatalapozó
20 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú lábazati hőszigetelő

rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

1 rtg. szigetelésvédő réteg
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
1 cm alapvakolat
30 cm vázkerámia falazat
15 cm belső vakolat
    - glettelés és festés

F09 talajjal érintkező fal rétegrend

    - talajfeltöltés
1 rtg. geotextíliával kasírozott műagyag

dombornyomott lemez felületszivárgó
20 cm vízfelvételre nem érzékeny hőszigetelés
10 cm zsalukő szigeteléstartó fal
1 cm alapvakolat
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés
3 cm beszorító habarcs
30 cm vázkerámia falazat
15 cm belső vakolat
    - glettelés és festés

F10 belső szerkezeti fal általános rétegrend

     - glettelés és festés
15 cm belső vakolat
30 cm vázkerámia falazóblokk
15 cm belső vakolat
     - glettelés és festés

T01 lapostető általános rétegrend

    - vegetáció
40 cm fagyálló, legalább 40m% víztárolású,

vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátott félintenzív ültetőközeg
lecsúszás elleni bordázattal

1 rtg. szűrőfátyol rendszer szerint (200g/m2 felülettömeg)
4 cm drén-és víztároló elem rendszer szerint
1 rtg. védőszőnyeg rendszer szerint
1 rtg. elválasztó fólia rendszer szerint (140g/m2 felülettömeg)
25 cm vízfelvételre nem érzékeny hőszigetelés
1 rtg. gyökér elleni védelem rendszer szerint
2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz elleni szigetelés
1 rtg. technológiai szigetelés
25 cm ferde monolit vasbeton födém
15 cm belső vakolat
     - glettelés és festés

F11 szerelt külső fal rétegrend

12 cm szálcement burkolat szerelve (EQUITONE)
     - kiszellőztetett légrés
1 cm üvegszövet háló ágyazó réteg

+ vakolatalapozó réteg
+ glettelés

20 cm A1/A2 tűzvédelmi osztályú hőszigetelő
rendszer tárcsákkal és dübelekkel rögzítve
rendszer szerinti ragasztással

1 cm alapvakolat
30 cm vázkerámia falazóblokk
15 cm belső vakolat
    - glettelés és festés
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