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75/10cm könyökfa

75/10cm konzol

beton alaptest

75/15cm álló palló
1%-os lejtésbe állítva

5/5cm zárléc

10/5cm keményfa korlátelem (TELIFA)
15mm vtg. rozsdamentes acél csapadékelvezetõ lemez,
mely a gyilokjáró járófelületét adó 12/45cm-es
pallók oldalába vágott horonyba kerül elhelyezésre

12/5cm alátét palló

65/12/25cm élére állított km
tégla térdfal lezárás, 5%-os
lejtéssel kialakítva

10/5cm keményfa korlátelem (TELIFA)

km tégla felfalazás

10cm vtg. vázkerámia falazat

1 rtg. cementbázisú
bevonatszigetelés

150*150*150mm horganyzott acél'L'-profil
befogóelem a várfalra dübelezve, 8mm vtg.
acéllemezbõl hegesztve

2 rtg. mod. bit. vastaglemez,
lábazati szigetelés

~30cm vtg. tömörített
kavics szivárgóréteg

30cm széles, •16/32
frakciójú mosott kavics sáv

nem szõtt mûanyag fátyollal
kasírozott dombornyomott

mûanyag felületszivárgó lemez

méretezett vízzáró vasbeton fal

12/45cm mikro-bordázott deszka
a gyilokjáró vonalára merõlegesen
rakva, az egyes elemek között 05cm
hézag hagyva (TELIFA)

12/45cm mikro-bordázott deszka
a gyilokjáró vonalára merõlegesen
1%-os lejtéssel rakva, az egyes elemek
között 05cm hézag hagyva (TELIFA)

10/5cm keményfa korlátelem (TELIFA)

4/10cm keményfa'rúgódeszka',
korlát alsó faelem (TELIFA)

HEA 100

•6 mm rozsdamentes acél huzalokból
kialakított 80/40cm raszterû növényrács
a folyónövények számára

•6 mm rozsdamentes acél
huzalokból kialakított
30/30cm raszterû növényrács

5mm vtg rozsdamentes acél
szegélyelem (20cm széles)

65/12/25cm élére állított km
tégla mellvéd lezárás, 5%-os

lejtéssel kialakítva

65/12/25cm km tégla
falburkolat, horganyzott

acélkonzolra építve

40*8 mm laposacélból hegesztett korlátbetét
tûzihorganyozva, felületkezelés: festés -

zománc festék, szín: RAL 7042

40*8 mm laposacélból hegesztett korlátbetét
tûzihorganyozva, felületkezelés: festés -

zománc festék, szín: RAL 7042

monolit vb. támfal

acélhálót rögzítõ rozsdamentes acél
szerelvény a vb. támfalba dûbelezve

2008. december

kavics

5%

1%

1%
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+0,00 = +112,15mBf
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Gyenes-Szabó Virág
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Árva József
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aláírás

kiviteli terv

aláírás

aláírás
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A méretek a helyszínen ellenõrizendõek!

lépték:

dátum:

az építtetõ képviselõje:

statikus tervezõ:
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2531 Tokodaltáró, József A. u. 34.
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Dr. Horváth István régész
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Dr. Gerõ Gyõzõ régész, turkológus

ingatlan címe:

A - A metszet

R01   Terasz - járható lapostetõ 
1. 4,5 cm 12/4,5 cm mikro-bordázott deszka (TELIFA) 
2. 5 cm 5/20mm frakciójú bazaltzúzalék 
   (12/5cm TELIFA palló - párnafa) 
3. 10 cm 20/40mm frakciójú bazaltzúzalék 
4. 0,8 cm nem szõtt mûanyag fátyollal kasírozott dombornyomott mûanyag felületszivárgó lemez 
5. 2 rtg hegeszthetõ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés. 
   Az alsó réteg legalább 4mm vastagságú, poliészter betétes,  a felsõ réteg 
   legalább 4mm vastagságú,  poliészter betétes. Mindkét réteg teljes felületen 
   lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10cm-es átlapolásokkal toldva, 
   felsõ réteg fél lemezszélességû eltolással fektetve. 
6. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 - 0,5kg/m2 anyagfelhasználással ) 
7. 2- cm lejtésadó aljzatbeton, 9 m2-enként teljes keresztmetszeten átmenõen dilatálva,  
   4 cm-es rétegvastagság alatt mûanyag adalékkal javított cementsimítás 
8. 20 cm monolit vasbeton lemez 
9. 0,5 cm glettelés 

R02   Terasz - raktár padló 
1. 0,5 cm önterülõ mûgyanta burkolat 
2. 8,5 cm aljzatbeton 
3. 1 rtg legalább 4 mm vtg, poliészter fátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez  
   talajnedvesség elleni szigetelés ( szakítóerõ > 700N/5cm, szakadónyúlás 30%,  
   hideghajlíthatóság –10°C, hõállóság +100°C ) 
4. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 – 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással ) 
5. 15 cm monolit vasbeton lemez 
6. 30 cm tömörített kavicsfeltöltés - szivárgó réteg 
7.   termett talaj 

R03   Terasz - vízzáró fal raktárban 
1. 1,5 cm belsõ oldali vakolat 
2. 10 cm falazott elõtétfal 
3. 0,8 cm nem szõtt mûanyag fátyollal kasírozott dombornyomott mûanyag felületszivárgó lemez 
4. 60 cm monolit vasbeton fal - méretezett vasbeton résfal vízzáró betonból 
5.   termett talaj 

R04   Terasz - mellvédfal 
1. 12 cm 12/25/6,5cm kisméretû tömör téglából falazott falburkolat 
2. 2 rtg hegeszthetõ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés -  
   függõleges falfelületre felhajtva 
   Az alsó réteg legalább 4mm vastagságú, poliészter betétes,  a felsõ réteg 
   legalább 4mm vastagságú,  poliészter betétes. Mindkét réteg teljes felületen 
   lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10cm-es átlapolásokkal toldva, 
   felsõ réteg fél lemezszélességû eltolással fektetve. 
3. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 - 0,5kg/m2 anyagfelhasználással ) 
4. 30 cm monolit vasbeton fal 
5. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 - 0,5kg/m2 anyagfelhasználással ) 
6. 2 rtg hegeszthetõ modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés - függõleges falfelületen 
   Az alsó réteg legalább 4mm vastagságú, poliészter betétes,  a felsõ réteg 
   legalább 4mm vastagságú,  poliészter betétes. Mindkét réteg teljes felületen 
   lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10cm-es átlapolásokkal toldva, 
   felsõ réteg fél lemezszélességû eltolással fektetve. 
7. 12 cm 12/25/6,5cm kisméretû tömör téglából falazott falburkolat 

nagyobb frakciójú bazaltzúzalék

kisebb frakciójú bazaltzúzalék

ágyazóhomok

feltöltés

talajkeverék

termett talaj

tégla, vázkerámia

megmaradt középkori útburkolat

kiegészített középkori útburkolat

Anyagjelölés:

vasbeton

kõ falazat

beton

fa (TELIFA)

M&M ARCHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 10/c, IV/2. - Tel./Fax: 1/209-05-33
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