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külső oldali vízzáró
EPDM fólia

belső oldali deszka burkolat,
ragasztva

építőlemez külsö burkolat,
a vízszigetelés megtámasztására

fa bordaváz, az acél
profilokhoz csavarral rögzítve

a bordaváz rögzítésének
csavarja, nagyméretű
alátéttel

a kétfázisú tömités
szilikon komponense

a kétfázisú tömités színtelen
gumi háttámasza

a legalsó üvegtábla a
zuhanásveszély elkerülése

érdekében laminált kialakítású

az átforduló ablak fa bordái
gérbe vágva találkoznak

külső oldali vízzáró
EPDM fólia

belső oldali deszka burkolat,
ragasztva

építőlemez külsö burkolat,
a vízszigetelés megtámasztására

tető összefolyó csatorna,
min. 5%-os lejtéssel

tetőablak kettős üvegezése
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R4_függönyfal lábazati kialakítása

R2_átforduló ablak felső részlete

R3_üvegátfordulás megoldása

R5_lábazat kialakítás és ablak parapet részleteR7_átforduló ablak falcsatlakozása

R6_átforduló ablak tetőszinti beépítése
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munkahézag

a lábazati betonfalat kilógó
vasalatcsonkokkal betonozzák,

biztosítva a teljes fal együtt
dolgozását

lábazati vízszigetelés vonalmetni
megfogása, felőlről tömített

fóliabádoggal takarva

1 cm EPS peremszigetelés

tart. rug. szil. kitt és
habzsinór háttámasz

alumínium függönyfal borda

rozsdamentes acél folyóka,
négyzetrács fedéssel,
a nyílászáró szerkezet

lábazata mentén

külső oldali vízzáró
EPDM fólia

XPS lábazati kiegészítő
hőszigetelés

szélen felvastagított
kavicsbeton aljzat

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia

THERMOMASS üvegszál
erősítésű műanyag
kapcsolóelem

vízálló XPS lábazati
hőszigetelés

öntapadó bitumenes
vasteglemez30 cm vízzáró vasbeton alaplemez

szélen felvastagított
kavicsbeton aljzat

5cm szerelő beton

dombornyomott lemez a
szigetelés mechanikai
védelmére

PVC szigetelés

10cm teheerelosztó esztrich
réteg

nagy szilárdságú EPS
hűszigetelésből kialakított
lejtést adó réteg

20cm nagy szilárdságú EPS
tető hőszigetelés

THERMOMASS üvegszál erősítésű
műanyag kapcsolóelem

homokágy

125g/m2 felülettömegű
műanyag fátyol szűrőréteg

kavicságy

"rátett" profilú alumínium
függönyfal elem, fa alátét
szerkezetre szerelve

alumínium szegély lemez a
függönyfal elemhez szorítva

fóliabádog csapadék elleni
védelem a keret tetején

30cm monolit vasbeton födém

2 rétegű biztonsági, LOW-E
bevonattal ellátott üvegezés

belső oldali deszka burkolat,
ragasztva

3mm vastag L acél profil,
a fa bordák ehhez vannak
rögzítve

UV álló tartósan rugalmas
szilikon kitt vízzáró tömítés

alumínium kiegészítő elem

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia

3cm PIR kiegészítő hőszigetelés

3cm PIR kiegészítő hőszigetelés

a vízszigetelés az ablakok
tartószerkezetére felvezetve,

a vízszintes felületen körbe vonal
mentén rögzítve lecsúszás ellen

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia

a födémig levezetve,
arra felületén ragasztva

az ablakok tartószerkezete a
födémhez csavarokkal rögzítve

UV álló tartósan rugalmas
szilikon kitt vízzáró tömítés

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM
fólia

gipszkarton
álmennyezet, acél
bordavázra rögzítve

a parapetfal teteje impregnáló
kezeléssel ellátva, teteje ferére

készítve, hogy elkerülje a víz
betonba beszivárgását és

ezzel az állagromlást

horg. acél szalag a
vízszigetelés lecsúszás

elleni rögzítésére,
30 cm-enként az

attikafalba dübelezve

ragasztott hajópadló

dombornyomott lemez a szigetelés
mechanikai védelmére

PVC szigetelés, lejtés irányú
átlapolásokkal fektetve

10cm teheerelosztó esztrich réteg

nagy szilárdságú EPS hűszigetelésből
kialakított lejtést adó réteg

20cm nagy szilárdságú EPS
tető hőszigetelés

alumínium szegély lemez a
függönyfal elemhez szorítva

fóliabádog csapadék elleni
védelem a keret tetején

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia

30cm monolit vasbeton födém

3cm PIR kiegészítő hőszigetelés

3cm PIR kiegészítő hőszigetelés

a vízszigetelés az ablakok
tartószerkezetére felvezetve,
a vízszintes felületen körbe vonal
mentén rögzítve lecsúszás ellen

belső oldali légzáró,
páraáteresztő EPDM fólia
a födémig levezetve,
arra felületén ragasztva

az ablakok tartószerkezete a
födémhez csavarokkal rögzítve

Thermomass falazatból
készített peremgerenda

zsaluban kialakított
cseppentő él

zsaluba helyezett acél
cseppentő profil

dombornyomott lemez
a szigetelés mechanikai

védelmére

PVC szigetelés, lejtés
irányú átlapolásokkal
fektetve

10cm teheerelosztó
esztrich réteg

nagy szilárdságú EPS
hűszigetelésből
kialakítottlejtést adó
réteg

20cm nagy szilárdságú
EPS tető hőszigetelés

30cm monolit
vasbeton födém

a beton kéreg azél
tartószerkezete

5cm beton kéregpanel burkolat
5%-os lejtésben elhelyezve

3mm vastag L acél profil,
a fa bordák ehhez vannak

rögzítve

2 rétegű biztonsági, LOW-E
bevonattal ellátott üvegezés

"rátett" profilú alumínium
függönyfal elem, fa alátét
szerkezetre szerelve

kiegészítő hószigetelés

vonalmenti hőhíd megszakító
az attikafal rögzítésére

peremdilatáció

mozgási hézag

fóliabádog a vízszigetelés
hajlati rögzítésére

gipszkarton burkolat a
beton szemöldökhöz
ragasztva

XPS lábazati kiegészítő
hőszigetelés

mozgási hézag

UV álló tartósan rugalmas
szilikon kitt vízzáró tömítés

visszatemetett föld

előregyártott beton lábazati
burkolati elem a függönyfal

elkészülte után elhelyezve
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R1_attika és függönyfal szemöldök kialakítása
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