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injektálás

10 cm szerelt gipszkarton válaszfal
(CW50 + ásványi szálas kitöltés)

injektálás
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1% polisztirol hab ellenlejtés
(pontra lejtés kialakításához)

felújítandó egyszeres üvegezésű
acél nyílászáró

korszerű porszórt alumínium ablak

Ytong multipor belső oldali ásványi hőszigetelés
(teljes felületen Multipor ragasztóhabarccsal ragasztva)

beépített lépcsős előadó bútor
(belsőépítészeti tervek alapján)

meglévő 100/40 cm monolit vasbeton gerenda

meglévő műkő ablakkeret

18/100 mm eloxált alumínium zártszelvény homlokzati árnyékoló

Schüco FW50.HI Green tripla hőszigetelő üvegezésű
alumínium függönyfal rendszer

hőhatásra habosodó festékkel bevont
HE200B melegen hengerelt acél pillér

Lindner Nortec álpadló rendszer

Knauf Viditherm hűtő-fűtő álmennyezet
+ hangelnyelő álmennyezeti lap

18 cm vastag egy irányban teherhordó mon. vb. födémlemez
+ acél trapézlemez bent maradó zsaluzat

hőhatásra habosodó festékkel bevont
HE260B sarokmerev acél keretállás

ragasztott biztonsági üveg korlát

Knauf Viditherm hűtő-fűtő álmennyezet
+ hangelnyelő álmennyezeti lap

Schüco FW50.HI alumínium üvegtető

látszó módon szerelt fogyasztói légcsatorna

Schüco FW50.HI Green tripla hőszigetelő üvegezésű
alumínium függönyfal rendszer

hőhatásra habosodó festékkel bevont HE180B keresztirányú gerenda

monolit vasbeton kazánalap

120/80 cm meglévő előregyártott vasbeton pillér

RP-04

RP-11

RP-03

R8

RP-10

R1 Meglévő falszerkezet
 1 cm vakolat
 51 cm kisméretű tömör tégla falazat
  38/38 cm méretű vasbeton pillérekkel és gerendákkal merevítve
 1 cm beltéri vékonyvakolat

R3 Falszerkezet / belső oldali hőszigetelés
 1 cm vakolat
 51 cm kisméretű tömör tégla falazat
  38/38 cm méretű vasbeton pillérekkel és gerendákkal merevítve
 1 cm vakolat
 15 cm Ytong Multipor belső oldali ásványi hőszigetelés
  teljes felületen Ytong Multipor ragasztóhabarccsal ragasztva
 0,5 cm          Ytong Multipor habarcs és üvegszövet vakolaterősítő háló

R4 Falszerkezet / belső oldali hőszigetelés, lábazat
 1 cm vakolat
 51 cm kisméretű tömör tégla falazat
  38/38 cm méretű vasbeton pillérekkel és gerendákkal merevítve
  + injektálás (d=12 mm injektáló furat a belső oldalról, több sorban

eltoltan kialakítva, 1 furattal legalább 2 vízszintes fuga sort
keresztezve)

 1 cm vakolat
 15 cm Ytong Multipor belső oldali ásványi hőszigetelés
  teljes felületen Ytong Multipor ragasztóhabarccsal ragasztva
 0,5 cm          Ytong Multipor habarcs és üvegszövet vakolaterősítő háló

R5 Kazánház és gépház falszerkezete
 1 cm vakolat
 25 cm kisméretű tömör tégla falazat
  30/30 cm méretű vasbeton pillérekkel és gerendákkal merevítve
 1 cm vakolat
 15 cm Ytong Multipor belső oldali ásványi hőszigetelés
  teljes felületen Ytong Multipor ragasztóhabarccsal ragasztva
 0,5 cm          Ytong Multipor habarcs és üvegszövet vakolaterősítő háló

R7 Zárófödém / kazánház
 1 réteg palazúzalékos modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (UV-álló zárólemez)
 1 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni    
  szigetelés (felújító lemez)
  + pontszerű páraszellőző elem
 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
 2 réteg meglévő kavicsolt lemezfedés
 1 cm betonsimítás
 8 cm kőszivacs födémszerkezet
 2 cm betonsimítás
  25/40 cm helyszínen előregyártott vasbeton fióktartó
  50/100 cm helyszínen előregyártott vasbeton főtartó
           (lejtés: 3%)

R8 Zárófödém / gépház
 1 réteg palazúzalékos modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz

elleni szigetelés (UV-álló zárólemez, mechanikai rögzítés)
 1 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni  
  szigetelés
  (mechanikai rögzítés)
  + pontszerű páraszellőző elem
 20 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve
 2 réteg meglévő kavicsolt lemezfedés
 1 cm betonsimítás
 8 cm kőszivacs födémszerkezet
 2 cm betonsimítás
 5 cm Ytong Multipor belső oldali ásványi szálas hőszigetelés
  teljes felületen Ytong Multipor ragasztóhabarccsal ragasztva
 0,5 cm Ytong Multipor habarcs és üvegszövet vakolaterősítő háló
  25/40 cm helyszínen előregyártott vasbeton fióktartó
  50/100 cm helyszínen előregyártott vasbeton főtartó
            (lejtés: 3%)

R9 Lapostető / új építés
 5 cm 16-32 mm szemnagyságú, gömbölyűszemű, frakcionált kavics
  leterhelő réteg
  + az épület peremei mentén 30/30/5 cm beton járólap
 1 réteg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 25 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés kötésben fektetve
 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
 2 cm - kavicsbeton lejtést adó aljzat (lejtés: 2%)
 23 cm monolit vasbeton födémlemez
  tűzihorganyzott acél trapézlemez bent maradó zsaluzat
 20 cm hőre habosodó tűzvédelmi festékkel bevont HE200B melegen

hengerelt acél tartószerkezeti gerenda
            álmennyezet

R10 Szerelt válaszfal
 1 réteg glettelés és festés
 2,5 cm 2 réteg 1,25 cm vastag Knauf normál gipszkarton lemez
 5 cm 50 mm CW50 horganyzott acél bordaváz
  + ásványi szálas kitöltés
 2,5 cm 2 réteg 1,25 cm vastag Knauf normál gipszkarton lemez
 1 réteg           glettelés és festés

RP-03 Talajon fekvő padló / meglévő, fűtött tér
  csiszolt beton
 7,5 cm vasalt aljzatbeton
  + d=2,5 cm padlófűtés rendszer
 1 réteg polietilén fólia technológiai szigetelés (ragasztással  
  felületfolytonosítva)
 2,5 cm ásványi szálas úsztató réteg
 15 cm lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
 15 cm teherelosztó vasalt aljzat
 10 cm homokos kavics
           termett talaj

RP-04 Talajon fekvő padló / új építés
 0,7 cm  5 mm vastag Kerlite Materica 5Plus Cemento kerámia lapburkolat

rugalmas ragasztóval ragasztva
 0,5 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
 7 cm vasalt aljzatbeton
  + d=2,5 cm padlófűtés rendszer
 1 réteg polietilén fólia technológiai szigetelés (ragasztással  
  felületfolytonosítva)
 2,5 cm ásványi szálas úsztató réteg
 15 cm lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 2 réteg modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés
 15 cm teherelosztó vasalt aljzat
 10 cm homokos kavics
           termett talaj

RP-05 Padlószerkezet / új építés, iroda
 1 cm Skyline duraAir padlószőnyeg
 2,5 cm  Lindner Nortec szálerősítésű kalciumszulfát álpadlólap
 7,5 cm Lindner horganyzott acél álpadló támaszok / installációs tér
 18 cm monolit vasbeton födémlemez
  tűzihorganyzott trapézlemez bent maradó zsaluzat
 20 cm hőre habosodó festékkel bevont HE200B melegen hengerelt

acélgerenda
           Knauf Viditherm hűtő-fűtő álmennyezet

RP-07 Üvegdoboz / padlószerkezet
 0,7 cm  5 mm vastag Kerlite Materica 5Plus Cemento kerámia lapburkolat

rugalmas ragasztóval ragasztva
 0,5 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
 7 cm vasalt aljzatbeton
  + d=2,5 cm padlófűtés rendszer
 1 réteg polietilén fólia technológiai szigetelés
 2,5 cm ásványi szálas úsztató réteg
 15 cm lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 réteg 3 mm vastagságú alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes

lemez pára elleni védelem, lángolvasztással ragasztva
 15 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 30 cm          25/30 cm monolit vasbeton gerenda

RP-08 Platform padlószerkezet
 1 cm Skyline duraAir padlószőnyeg
 2,5 cm 2*1,25 cm Rigips Rigidur száraz padló
 2,5 cm ásványi szálas úsztató réteg
 2,5 cm 2*1,25 cm cementkötésű építőlemez
 10 cm 100/50 mm acél zártszelvény fióktartó (acél főtartó síkjába  
  süllyesztve)
 20 cm hőre habosodó festékkel bevont HE200B melegen hengerelt acél

tartószerkezeti gerenda
  + acél Andráskereszt merevítés
           hangelnyelő álmennyezet

RP-10 Kazánház / fűtetlen tér osztófödém
 5 cm hófehér kavicsszórás
 15 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 30 cm 25/30 cm monolit vasbeton gerenda
           fűtetlen tér

RP-11 Gépház / közbenső födém padlószerkezet
 0,7 cm  5 mm vastag Kerlite Materica 5Plus Cemento kerámia lapburkolat

rugalmas ragasztóval ragasztva
 0,5 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
 7 cm vasalt aljzatbeton
  + d=2,5 cm padlófűtés rendszer
 1 réteg polietilén fólia technológiai szigetelés
 2,5 cm ásványi szálas úsztató réteg
 2,5 cm expandált polisztirolhab installációs réteg
 15 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 30 cm          25/30 cm monolit vasbeton gerenda

METSZET / A-A
1:50

monolit vasbeton

kisméretű tömör tégla

Anyagjelölés

acél

EPS hőszigetelés

homokos kavics

ásványi szálas hőszigetelés

XPS hőszigetelés

csömöszölt beton

ANGYALFÖLDI ERŐMŰ
IRODA ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

SZABÓ DÁNIEL


