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2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés

10+1 cm vastagságú üvegszáladalékos habarccsal
vértezett lábazati XPS hab hőszigetelés,foltonkénti
adhéziós hideg bitumenes ragasztással, felső éle mentén
mechanikai rögzítéssel

Lég -és vízzárást biztosító
porszórt alumínium fegyverzetű
kihőszigetelt panel

SCHÜCO FW 50/150 borda

Fa táblás burkolat

Szürkebézs (RAL 1019)
színű 3mm vtg. porszórt

alumínium lemez
alumínium U és Ω profil

távtartó szerkezetre
rögzítve

Rozsdamentes L acél
a monolit vasbeton attikafalhoz

dübelezve

Z acél előre a függönyfal bordához
rögzítve,a takarólemez fogadására

a lábazati szigetelés felső
élének megfogása lecsúszás

ellen 30 x 3 mm-es horganyzott
acél szalaggal, legalább

20 cm-enként a hátszerkezetbe
o6/5 beütőékkel rögzítve

XPS hőszigetelés

Mozgásokat megengedő
akasztott rögzítés

Szürkebézs (RAL 1019) színű porszórt
alumínium takarólemez lemez

2x4 mm PUB fóliával ragasztott
biztonsági üvegezés

napvédő bevonat

Monolit vasbeton attikafal

R4*

12%  (7o)

8bev-16mm ar.-4.4.

15 05 15 05 10 8 1

2x
4

16
8

2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés 10+1 cm vastagságú üvegszáladalékos
habarccsal vértezett lábazati XPS hab

hőszigetelés,foltonkénti adhéziós hideg
bitumenes ragasztással, felső éle mentén

mechanikai rögzítéssel

a lábazati szigetelés felső élének megfogása lecsúszás
ellen 30 x 3 mm-es horganyzott acél szalaggal, legalább
20 cm-enként a hátszerkezetbe o6/5 beütőékkel rögzítve

Üvegtető bordáját két oldalról megfogó gyári
U acél szerelvény, a vasbeton attikafalhoz dübelezve

belső oldali lég-és párazáró EPDM öntapadó membrán

Porszórt alumínium takarólemez, ragasztva

Borda felsliccelve, EPDM csatlakoztatásához

Acéllemez az EPDM membrán rögzítéséhez,
felső panel túlnyúló lemezének fogadása

Porszórt alumínium fegyverzetű kihőszigetelt panel

SCHÜCO FW 50 bordás üvegtető

SCHÜCO FW 50/150 borda

külső oldali csapadékzáró EPDM öntapadó membrán

Monolit vasbeton attikafal

Felületkiegyenlítés

2x4 mm PUB fóliával ragasztott
biztonsági üvegezés

napvédő bevonat

Fa táblás burkolat
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