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R23  Kᔐburkolatú fal
 3 cm szerelt kᔐlap burkolat ( lábazati zónában 4 cm )
 4 cm légrés
 12 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ, hidrofóbizált

ásványi szálas hᔐszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
   glettelés, festés

R24  Kᔐburkolatú, íves fal
 3 cm szerelt kᔐlap burkolat ( lábazati zónában 4 cm )
 8-6 cm légrés, rozsdamentes acél sínes rögzítés
 1 rtg 1,2 mm vastag, bitumenálló, lágyított PVC lemez

csapadékvíz elleni szigetelés
 12 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ, hidrofóbizált

ásványi szálas hᔐszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
   glettelés, festés

R25  Gépészeti terek fala ( fᜐtött belsᔐ terek mellett )
 1 rtg terpesztett acél háló
 1 rtg üvegfátyol kasírozás
 12 cm teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot

hᔐszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
   glettelés, festés

R26  Gépészeti terek fala - lamellás burkolat vasbeton falon
 ~15 cm porszórt aluminium lamellás homlokzatburkolat

és rögzítᔐsín
 2 cm kiszellᔐztetett légrés, a homlokzatburkolat tartósínjei

között
 1 rtg üvegfátyol kasírozás
 12 cm teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot

hᔐszigetelés
 20 cm monolit vasbeton fal
   glettelés, festés

R27  Gépészeti terek fala - nyitott lamellás burkolat
 ~15 cm porszórt aluminium lamellás homlokzatburkolat

és rögzítᔐsín, hangelnyelᔐ lamellakialakítással
 2 cm homlokzatburkolat tartósínjei
 12 cm távtartó, sínrögzítᔐ
 15 cm acél tartóváz oszlopok 1,3 m-enként
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R28  Gipszkarton válaszfalak vizes helyiségekben
 1,5 cm kerámia burkolat, ragasztva
 (~3 mm bevonatszigetelés az elᔐírás szerinti helyeken

és felvezetési magasságig;
lábazat: padlóburkolat + 20 cm, mosakodásra alkalmas mosdó + 30 cm,

zuhanyrózsa + 20 cm )
 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, impregnált gipszkarton

lemez
 7,5 cm acél tartóváz legfeljebb 62,5 cm-enként, közte

5 cm, legalább 16 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot
hᔐszigeteléssel

 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, impregnált gipszkarton
lemez

 (~3 mm bevonatszigetelés az elᔐírás szerinti helyeken
és felvezetési magasságig;

lábazat: padlóburkolat + 20 cm, mosakodásra alkalmas mosdó + 30 cm,
zuhanyrózsa + 20 cm )

 1,5 cm kerámia burkolat, ragasztva

R29  Gipszkarton válaszfalak vizes helyiségek és irodatér között
   glettelés, festéskerámia burkolat, ragasztva
 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, gipszkarton lemez
 7,5 cm acél tartóváz legfeljebb 62,5 cm-enként, közte

5 cm, legalább 16 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot
hᔐszigeteléssel

 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, impregnált gipszkarton
lemez

 (~3 mm bevonatszigetelés az elᔐírás szerinti helyeken
és felvezetési magasságig;

lábazat: padlóburkolat + 20 cm, mosakodásra alkalmas mosdó + 30 cm,
zuhanyrózsa + 20 cm )

 1,5 cm kerámia burkolat, ragasztva

R30  Gipszkarton válaszfalak T60,T90 tᜐzállósági követelménnyel
   glettelés, festés, v. burkolat, ragasztva
 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, tᜐzálló gipszkarton lemez

Q2 kategóriának megfelelᔐ felületkezeléssel
 7,5 cm acél tartóváz legfeljebb 62,5 cm-enként, közte

5 cm, legalább 40 kg/m3 térfogatsúlyú üveggyapot
hᔐszigeteléssel

 2 rtg legalább 12,5 mm vastag, tᜐzálló gipszkarton lemez
lemez Q2 kategóriának megfelelᔐ felületkezeléssel

   glettelés, festés, v. burkolat, ragasztva

R14  Járható terasztetᔐ emeleteken, faburkolattal
 2,5 cm impregnált fa palló burkolat, legalább 5/3 cm-

es impregnált favázra rögzítve
 >1,5 cm légrés
 2,5-15 cm bazaltzúzalék ágyazat
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol

szᜐrᔐréteg
 14 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab

hᔐszigetelés és szigetelésvédelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz szigetelés; az alsó réteg legalább 4 mm
vastag, üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400 N/5cm,
szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló
minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm vastag
poliészter betétes

( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 2-17 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es

rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított
cementsimítás)

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet
R15  Tetᔐszinti irodák padlója
 1 rtg padlószᔐnyeg
 32 cm álpadló (a külsᔐ járószintig megemelve)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R16  Tetᔐszinti vizesblokkok padlója
 2 cm kerámia burkolat, ragasztva
 ~2 mm üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-5 cm aljzatbeton, lejtésben (vastagsága az álpadló

magasságát követve módosulhat)
 1 rtg technológiai szigetelés
 2 cm úsztatóréteg
 22 cm könnyᜐbeton feltöltés
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R17  Nem járható tetᔐszakasz
 7-10 cm 16-32 mm-es mosott kavics vagy bazalt,

gabionokban
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol

szᜐrᔐréteg
 14 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab

hᔐszigetelés és szigetelésvédelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz szigetelés; az alsó réteg legalább 4 mm
vastagságú üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400
N/5cm, szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló
minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm vastagságú
poliészter betétes ( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó
nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +
100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 2-17 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es

rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított
cementsimítás)

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R18  Gépészeti terek ( oldalról részben nyitott -  kazánház,
aggregát)

   speciális rezgéscsillapító bakok gépek alatt
 cca. 3 mm rugalmas, repedésáthidaló, csúszásgátló

kivitelᜐ mᜐgyanta burkolat
 10 cm statikailag méretezett vasalt aljzat
 1 cm felsᔐ oldalán szᜐrᔐréteggel kasírozott dombornyomott

mᜐanyag lemez felületszivárgó (pl. Dörken Delta-
Terraxx)

 1 rtg legalább 1 mm vastag félkemény PVC lemez
védᔐréteg

 1 rtg 1,2 mm vastag lágyított PVC üzemi használati víz
elleni szigetelés ( dízel aggregát esetében olajálló
kivitel )

 1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc
alátétréteg

 5 cm ásványi szálas úsztatóréteg ( akusztikai méretezés
szükséges )

 10 cm lépésálló expandált polisztirol hab hᔐszigetelés
 1 rtg legalább 3 mm vastag, alufólia betétes bitumenes

lemez párazárás, teljes felületen lángolvasztással
rögzítve ( egyben ideiglenes szigetelés )

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 1-5 cm lejtést adó mᜐanyag adalékos cementhabarcs
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet
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R19  Gépészeti terek (felülrᔐl részben nyitott hᜐtᔐ-gépház)
   speciális rezgéscsillapító bakok gépek alatt
 cca. 3 mm rugalmas, repedésáthidaló, csúszásgátló

kivitelᜐ, - UV álló -, mᜐgyanta burkolat
 10 cm statikailag méretezett vasalt aljzat - 2db összefolyó

felé lejtetve
 1 cm felsᔐ oldalán szᜐrᔐréteggel kasírozott dombornyomott

mᜐanyag lemez felületszivárgó (pl. Dörken Delta-
Terraxx)

 1 rtg legalább 1 mm vastag félkemény PVC lemez
védᔐréteg

 1 rtg 1,5 mm vastag lágyított PVC csapadékvíz elleni
szigetelés

 1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc
alátétréteg

 5 cm ásványi szálas úsztatóréteg ( akusztikai méretezés
szükséges )

 10 cm lépésálló expandált polisztirol hab hᔐszigetelés
 1 rtg legalább 3 mm vastag, alufólia betétes bitumenes

lemez párazárás, teljes felületen lángolvasztással
rögzítve ( egyben ideiglenes szigetelés )

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 1-8 cm lejtést adó mᜐanyag adalékos cementhabarcs
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R20  Íves tetᔐ, külsᔐ tér fölött
 ~0,9 mm korcolt alumínium profillemez fedés ( pl.

KALZIP, BEMO )
 10/15 cm szelemenek, a vasbeton födémszerkezethez

horganyzott acél elemekkel rögzítve
 8 cm légrés
 1 rtg legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol betétes (

szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30%,
hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ),
modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, teljes
felületen lángolvasztással rögzítve

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 25 cm íves monolit vasbeton lemez
Tetᔐ túlnyúlásnál:
( 6 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés - csatlakozó fᜐtött belsᔐ terek mellett, 50
cm szélességben )

 3 (9) cm kiszellᔐztetett légrés, aluminium tartóváz
 2 mm vastag, tetᔐfedés színével egyezᔐ aluminium lemez

burkolat

R20*  Íves tetᔐ, belsᔐ tér fölött
 ~0,9 mm korcolt alumínium profillemez fedés ( pl.

KALZIP, BEMO )
 4 cm 80.40.2,5 mm-es horganyzott acél zártszelvény

szelemen
 5 cm 40.40.60.40.40.2,5 mm-es, hidegen hajlított kalap

szelvényᜐ, horganyzott idomacél ellenléc,
szigeteléssel átfedve

 1 rtg legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol betétes (
szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30%,
hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ),
modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés,
mechanikailag rögzítve

 14 cm nagy lépésállóságú kᔐzetgyapot hᔐszigetelés ( pl.
ROCKWOOL HARDROCK )

 25 cm íves monolit vasbeton lemez
   glettelés, festés

R20**  Bejárat feletti elᔐtetᔐ
 ~0,9 mm korcolt alumínium profillemez fedés ( pl.

KALZIP, BEMO )
 6 cm nagy lépésállóságú kᔐzetgyapot hᔐszigetelés ( pl.

ROCKWOOL HARDROCK ) csatlakozó fᜐtött belsᔐ tér
mellett, legalább 50 cm szélességben, vagy légrés

 12-23 cm monolit vasbeton lemez, lejtésben
 5 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés csatlakozó fᜐtött belsᔐ tér mellett,
legalább 50 cm szélességben, vagy légrés

 2 (7) cm kiszellᔐztetett légrés, aluminium tartóváz
 2 mm vastag, tetᔐfedés színével egyezᔐ aluminium lemez

burkolat
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R21  Résfal
 ~65 cm résfal
 ~3-5 cm felületkiegyenlítés
 2 cm dombornyomott mᜐanyag lemez felületszivárgó
 25 (30) cm monolit vasbeton bélésfal

R22  Pincefal résfal felett
 4 (10) cm extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés,

szigetelésvédelem ( földszinti födém alsó síkja alatt 50
cm-tᔐl felfelé 10 cm vastag )

 1 rtg legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol betétes (
szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,
hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ),
modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 25 cm monolit vasbeton pincefal

Borzásiné Danilovics Anikó
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7B Irodaház - rétegrendek

R1  -3. garázsszint padlója
 ~2 mm érdesített felületᜐ, diffúzióra nyitott (páraáteresztᔐ),

gépkocsi terhelésre méretezett epoxi alapú bevonat
 80 cm statikailag méretezett monolit vb alaplemez
 10 cm szerelᔐbeton
 25-30 cm homokos kavics szivárgó réteg

R2  -3. garázsszinti sprinkler padlója
 1 rtg legalább 1,2 mm vastag lágyított PVC lemez

szigetelés
 1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc

alátétréteg
 80 cm statikailag méretezett monolit vb alaplemez
 10 cm szerelᔐbeton
 25-30 cm homokos kavics szivárgó réteg

R3  Általános garázsszintek padlója
 cca. 3 mm rugalmas, repedésáthidaló, gépkocsi

terhelésre méretezett csúszásgátló kivitelᜐ mᜐgyanta
burkolat

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém

R4  Lehajtó rámpa
   építész terv szerinti felületkezelés
 ~12 cm statikailag méretezett pályalemez, a vasbeton

tartószerkezethez horgonyokkal rögzítve
 4 cm emelt teherbírású extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés

( pl. FLOORMATE 700 )
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz szigetelés, mindkét réteg legalább 4 mm
vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700
N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság -10°
C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 22 cm lejtésben kialakított vasbeton tartószerkezet,

bebetonozott pályalemez rögzítᔐ horgonyokkal

R5  Közösségi terek padlója:
 3 cm kᔐlap burkolat, ragasztva
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg technológiai szigetelés
 5 cm úsztatóréteg
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 10 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés, mechanikailag rögzítve

R6  Uszodatér - öltözᔐk vizesblokkjai ( 20 cm
födémsüllyesztésen)

 1,5 cm csúszásmentes kerámia lapburkolat +
ragasztó

 ~3 mm cementbázisú bevonatszigetelés
 10 cm fᜐtött, vasalt aljzatbeton
 6 cm extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés
 9-14 cm kavics feltöltés
 1 rtg legalább 1 mm vastag félkemény PVC lemez

védᔐréteg
 1 rtg 1,2 mm vastag, lágyított PVC lemez üzemi használati

víz elleni szigetelés
 1 rtg legalább 200 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag filc

alátétréteg
 1-5 cm mᜐanyag adalékos cementhabarcs

lejtésképzés
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 10 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés, mechanikailag rögzítve

R7  Földszinti járható terasztetᔐ ( 20 cm födémsüllyesztésen)
 3-5 cm kᔐ / térkᔐ burkolat
 10-15 cm bazaltzúzalék ágyazat
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol

szᜐrᔐréteg
 6 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab

hᔐszigetelés és szigetelésvédelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez

csapadékvíz szigetelés; az alsó réteg legalább 4 mm
vastagságú üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400
N/5cm, szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg legalább 4 mm
vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700
N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság -10°
C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 2-10 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es

rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított
cementsimítás)

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (10 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi

szálas hᔐszigetelés, mechanikailag rögzítve)

R8  Növényzettel telepített tetᔐ földszinten
 ~70-80 cm speciális termᔐföld kertészeti terv szerint (100

cm termᔐföld a fáknál kazettával kiemelve)
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ nem szᔐtt mᜐanyag

fátyol szᜐrᔐréteg
 4 cm perforált mᜐanyag lemez felületszivárgó, víztároló-

vízelvezetᔐ réteg ( kertésszel egyeztetni kell a kiviteli
tervek készítése során)

 6 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab
hᔐszigetelés és szigetelésvédelem

 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz szigetelés; az alsó réteg legalább 4 mm
vastagságú üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400
N/5cm, szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló
minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm vastagságú
poliészter betétes ( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó
nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +
100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 2-10 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es

rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított
cementsimítás)

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 10 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés, mechanikailag rögzítve

R9  Irodák padlója
 1 rtg padlószᔐnyeg
 15 cm álpadló
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

  (min. 6 cm  vastag Rockwool RAF ásványgyapot kitöltés
   Fittnes és étterem fölött!)

R9*  Irodák padlója külsᔐ tér felett
 1 rtg padlószᔐnyeg
 15 cm álpadló
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 12 cm nem éghetᔐ kasírozású, nem éghetᔐ ásványi szálas

hᔐszigetelés
 2 cm kiszellᔐztetett légrés
 4 cm függesztett kᔐlap burkolat
�

R10  Vizesblokkok padlója
 2 cm greslap burkolat, ragasztva
 ~2 mm üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés
 8-7 cm aljzatbeton, lejtésben (vastagsága az álpadló

magasságát követve módosulhat)
 1 rtg technológiai szigetelés
 4 cm úsztatóréteg
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R11  Emeleti fitness termek sportpadlója
 1 rtg 9,1 mm vtg. TARAFLEX sportburkolat
 1,9 cm faforgács-lap tábla
 2 cm gyalult fenyᔐdeszka rendszer ritkítottan elhelyezve
 5 cm 2 rétegᜐ 25/100 mm keresztmetszetᜐ, merᔐlegesen

egymásra csavarozott, 50x50cm-es osztású
fenyᔐdeszka rendszer

 1 cm rugalmas gumi-granulátum lap terítés („gumi-bak”)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R12  Növényzettel telepített tetᔐ emeleteken
 >30 cm speciális termᔐföld kertészeti terv szerint
 1 rtg 136 g/m2 felülettömegᜐ nem szᔐtt mᜐanyag fátyol

szᜐrᔐréteg
 4 cm perforált mᜐanyag lemez felületszivárgó, víztároló-

vízelvezetᔐ réteg ( kertésszel egyeztetni kell a kiviteli
tervek készítése során)

 14 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab
hᔐszigetelés és szigetelésvédelem

 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz szigetelés; az alsó réteg legalább 4 mm
vastag, üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400 N/5cm,
szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló
minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm vastag
poliészter betétes

( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -10°C,
hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen
lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél
lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2

anyagfelhasználással
 2-17 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es

rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított
cementsimítás)

 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 (7) 35 cm álmennyezeti tér és álmennyezet
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1. EMELET PSZ.: +3,48

2. EMELET PSZ.: +6,93

3. EMELET PSZ.: +10,38

4. EMELET PSZ.: +13,83

5. EMELET PSZ.: +17,28
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7. EMELET PSZ.: +24,18

K
or

co
lt 

al
um

in
iu

m
 p

ro
fil

le
m

ez
 fe

dé
s

H
om

lo
kz

at
tis

zt
ító

 re
nd

sz
er

H
om

lo
kz

at
tis

zt
ító

 re
nd

sz
er

R
oz

sd
am

en
te

s 
ac

él
 k

or
lá

t

Fé
m

le
m

ez
 fe

dé
sᜐ

 te
tᔐ

 v
áp

ac
sa

to
rn

áj
a

M5


	A-A* Metszet

