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10cm vtg. vázkerámia falazat

1 rtg. cementbázisú
bevonatszigetelés

2 rtg. mod. bit. vastaglemez,
lábazati szigetelés

~30cm vtg. tömörített
kavics szivárgóréteg

nem szõtt mûanyag fátyollal
kasírozott dombornyomott

mûanyag felületszivárgó lemez

méretezett vízzáró vasbeton fal

12/45cm mikro-bordázott deszka,
az egyes elemek között 05cm
hézag hagyva (TELIFA)

10/5cm keményfa korlátelem (TELIFA)

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

lejtéssel kialakítva

U100 acél szelvény, tûzihorganyozva,
felületkezelés: festés - zománc festék,

szín: RAL 7042

65/12/25cm km tégla
falburkolat, horganyzott

acélkonzolra építve
30cm széles, •16/32

frakciójú mosott kavics sáv

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

zománc festék, szín: RAL 7042

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

A11

R08

R10

R11 R02

É09-m1

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 

R09   Terasz - mosdó - közlekedõ válaszfal 
1. 1,5 cm vakolat 
2. 10 cm vázkerámia falazat 
3. 1,5 cm vakolat 
4. 1 rtg üzemi - használati víz elleni cementbázisú bevonatszigetelés 
5. 0,5 cm flexibilis ragasztó 
6. 0,9 cm greslap falburkolat, 45*22 cm-es lapokból, matt grafitszürke felülettel 

kavics

nagyobb frakciójú bazaltzúzalék

kisebb frakciójú bazaltzúzalék

tégla, vázkerámia

Anyagjelölés:

vasbeton

kõ falazat

beton

fa (TELIFA)

feltöltés

termett talaj

ásványi szálas hõszigetelés

+0,00 = +112,15mBf
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R09

R03*

R03*   Terasz - vízzáró fal vizes helyiségben 
1. 0,9 cm greslap falburkolat, 45*22 cm-es lapokból, matt grafitszürke felülettel 
2. 0,5 cm flexibilis ragasztó 
3. 1 rtg üzemi - használati víz elleni cementbázisú bevonatszigetelés 
4. 1,5 cm belsõ oldali vakolat 
5. 10 cm vázkerámia falazat 
6. 0,8 cm nem szõtt mûanyag fátyollal kasírozott dombornyomott mûanyag felületszivárgó lemez 
7. 60 cm monolit vasbeton fal - méretezett vasbeton résfal vízzáró betonból 
8.   termett talaj 

R08   Terasz - lépcsõ - közbülsõ pihenõ padló 
1. 4,5 cm 12/4,5 cm mikro-bordázott deszka (TELIFA) 
2. 5 cm 12/5cm TELIFA palló - párnafa a vasbeton lépcsõszerkezetre rögzítve 
3. 18 cm monolit vasbeton lemez - vasbeton lépcsõ pihenõje  
4. 15 cm tömörített kavicsfeltöltés 
5.   tömörített feltöltés 

R10   Terasz - közlekedõ - külsõ határoló fal 
1. 0,5 cm glettelés 
2. 25 cm monolit vasbeton fal 
3. 0,8 cm nem szõtt mûanyag fátyollal kasírozott dombornyomott mûanyag felületszivárgó lemez 
4.   tömörített földfeltöltés 

R11   Terasz - mosdó padló 
1. 0,9 cm greslap burkolat, 45x45 cm-es lapokból, matt, grafitszürke felülettel 
2. 0,5 cm flexibilis ragasztó 
3. 1 rtg cementbázisú bevonatszigetelés 
4. 7 cm aljzatbeton 
5. 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 ) 
6. 1 rtg hideg bitumen máz kellõsítés ( 0,3 – 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással ) 
7. 15 cm monolit vasbeton lemez 
8. 30 cm tömörített kavicsfeltöltés - szivárgó réteg 
9.   termett talaj 

R01

R11

2008. december

R02   Terasz - elõtér - közlekedõ 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 


