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2 x 10/30 cm fa oszlop

15/20 cm fa dúc

bentmaradó tüske

Rockwool Frontrock kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés

párazáró fólia

páraáteresztő fólia

OSB lemez

5 cm átszellőztetett légrés

5/3 cm vízszintes lécváz

2,4 cmfüggőleges deszkázat 1 cm hézagolással

rovarháló

5/5 cm függőleges lécváz

7,5 cm XPS és 10+0,5 cm vtg.-ú üvegszáladalékos habarccsal
vértezett lábazati XPS hab hőszig., foltonkénti adhéziós hideg
bitumenes ragasztással, felső éle mentén mechanikai rögzítéssel

vasbeton lábazati fal

víztaszító hidrofobizált építőlemez

talajnedvesség elleni szigetelés 30 cm magasságban
mechanikailag rögzítve, tömítőprofillal lezárva

60/45 cm monolit vasbeton alapgerenda

85/60 cm beton sávalap

lábazati szigetelés, felső élének megfogása lecsúszás ellen,
30x3 mm-es horg. acél szalaggal,

20 cm-enként a hátszerkezetbe, d=6/5 beütőékkel rögzítve

3/5 cm függőleges lécváz

bevonatszigetelés

R02

R07
R04

4mm vtg. modifikált bitumenes lemez,
teljes felületen lángolvasztással,

10 cm átfedésekkel és toldásokkal összeépítve,
vasbeton alapgerenda szélén 10 cm kihajtva

tartósan rugalmas bitumen kitt éllezárás
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2 x 10/30 cm fa oszlop

acél saru
5/3 cm függőleges lécváz

60/70 cm beton sávalap

bevonatszigetelés

acél keret

 L vas, nyilászáró rögzítésére

2 db L vas, az árnyékoló alsó sinjének rögzítésére
kit. széll:160 mm

pozicionáló ékelés, pur hab kitöltéssel
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40/45 cm monolit vasbeton alapgerenda

4mm vtg. modifikált bitumenes lemez,
teljes felületen lángolvasztással,
10 cm átfedésekkel és toldásokkal összeépítve,
vasbeton alapgerenda szélén 10 cm kihajtva

8+1 cm kérgesített extrudált polisztirolhab  lábazati hőszigetelés

5 cm kérgesített extrudált polisztirolhab  lábazati hőszigetelés

külső oldali szél -és csapadékzáró EPDM szig.
nyílászáróhoz rögzítve

rétegelt ragasztott fa nyílászáró fix üvegezéssel
belső oldali lég -és párazáró EPDM szig.

nyílászáróhoz rögzítve
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alumínium vízvető

hőszigetelő üveg

üvegtámasztó "zsámoly"

rétegelt ragasztott fa
bukó nyílászáró szerkezet

világítótest tervezett helye

rétegelt ragasztott fa
fix nyílászáró szerkezet

rétegelt ragasztott fa
nyílászáró toktoldó

rétegelt ragasztott fa
bukó nyílászáró szerkezet

acél szeglemez a szarufa rögzítésére

15/20 cm szarufa

Creaton hófogó

Creaton Klasszik kettős hódfarkú cserépfedés, szögezve

3/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

BACHL tecta-PUR HD-plus magastető hőszigetelés

Rheinzink horgonyzott ereszcsatorna

Rheinzink-DH ereszcsatornatartó

Rheinzink lefolyócső

belső oldali lég -és párazáráskülső oldali szél -és csapadékzárás

faszerkezet építő csavar
hőszigetelés rögzítése min. 80 mm

menetes résszel a szarufába ersztve

L vas, nyilászáró rögzítésére,
tömítő gyűrűvel talpszelemnhez rögzítve

viztaszító, időjárrás álló építőlemez
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Falváz keret
10/25 palló burkolat

5/5 függőleges lécváz, burkolat fogadására
falvázhoz rögzítve

külső oldali szél- és vízzáró EPDM membrán
a csatlakozó szerkezetekkel vízhatlan módon összeépítve

külső oldali szél- és vízzáró EPDM membrán
a csatlakozó szerkezetekkel vízhatlan módon összeépítve

3/5 akác fa, függőleges lécváz

viztaszító, időjárrás álló építőlemez

külső oldali szél- és vízzáró EPDM membrán
a csatlakozó szerkezetekkel vízhatlan módon összeépítve

10/25 palló burkolat

10/2,4 függőleges deszkázat, 1 cm eltolássall

3/5 függőleges lécváz

3/5 vizszintes lécváz, deszkázat fogadására

5/5 függőleges lécváz, légrés

műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító,
egyik oldalán fekete üvegfátyollal kasírozott kőzetgyapot lemez,

közte 60 cm-ként 7,5/20 cm falváz tartó oszlopok

3/6 vizszintes lécváz,
az acél kerethez rögzítve
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Belső oldali lég - és párazáró EPDM membrán
Belső oldali lég - és párazáró EPDM membrán

rejtett csavaros rögzítés

szintbeállító ék

L vas, kit. széll. 200 mm, nyilászáró rögzítésére,
tömítőgyűrűvel rögzítve a pillérekhez

 40.40.4 U acél
kit.szél 120 mm

60.200.5 acél vas, az U vasakhoz heggesztve

Belső oldali lég - és párazáró EPDM membrán

L vas, kit. széll. 200 mm, nyilászáró rögzítésére,
tömítőgyűrűvel rögzítve a pillérekhez

rejtett csavaros rögzítés

 40.40.4 U acél
kit.szél 120 mm

60.200.5 acél vas, az U vasakhoz heggesztve
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Creaton Klasszik kettős hódfarkú cserépfedés szegezve

Creaton Klasszik szellőzőcserép

3/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

BACHL tecta-PUR HD-plus magastető hőszigetelés

15/15 cm taréjszelemen

15/20 cm szarufa

Creaton Klasszik kúpcserép

3/5 cm gerincléc, gerincléctartóval rögzítve
perforált kúpalátét

páraáteresztő fólia

párazáró fólia

2,5/10 cm deszka aljzat

5/15 cm fogópár

5 cm átszellőztetett légrés

Creaton Klasszik szellőző taréjcserép
LQ10

faszerkezet építő csavar
hőszigetelés rögzítése min. 80 mm
menetes résszel a szarufába ersztve

90º

R13
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