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tüzihorganyzott, vagy azzal egyenértékᜐ gyári
korrózióvédelemmel ellátott élhajlított acél szegélymerevítés
legalább 1 mm vtg. lemezbᔐl,
LTP 45 trapézlemezhez szegecseléssel rögzítve

60/50 km.  elᔐregyártott
vasbeton pillér nézete

leejtést adó soványbetonból készült
folyóka 0,5%-os hosszlejtéssel

acélhajbeton
padlószerkezet

HTU rögzítᔐ persely, gyárilag vasbeton
pillérbe elhelyezve, falkazetták rögzítésére

1 pár M25-8.8 rögzítᔐcsavar

elᔐregyártott  vasbeton fagyköténpanel

25/10 tömítᔐszalag

10 mm vtg. acél diafragma lemez,
gyártmányterv szerinti kiosztásban

(1,00 m-ként)

10 mm vtg. acél diafragma lemez,
gyártmányterv szerinti kiosztásban

(1,00 m-ként)

tüzihorganyzott IPE 450 acél keretláb
RAL 7044 színre festve

10 mm vtg. neoprén gumialátét

Ursa TL-TK úsztatócsík

teljes keresztmetszetében perforációval
ellátott méretezett dréncsᔐ

80/80/3 koracél
lábazati takaróprofil

emelᔐdaru

teljes keresztmetszetében víztaszító,
ásványi szálas Rockwool Airrock LD
hᔐszigetelés, homlokzati falkazettában

Hoesch K-150/600 falkazetta

falkazetta csatlakozásoknál
lég- és párazáró römítés
+ pop szegecs mechanikai rögzítés

35/100/2 avél zártszelvény profil,
IPE 450 tartóhoz hegesztve

35/100/2 acél zártszelvénybᔐl
homlokzat vonalát követᔐen
kialakított "rácsostartó" keretváz

acél rögzítᔐsaru

2,0 mm vtg. szálcsiszolt
koracél lemezbᔐl
hajlított szögtámfal elem

1,00 m széles Coulé
kavics lábazati sáv

Lindab LTP 20 trapézlemez (vízelvezetés síkja)"Z-200" tetᔐszelemen
5 mm vtg. acéllemez belsᔐ burkolat

és "Z" szelemenek fogadására

Lindab LD3T önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

Md25 önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

kiegészítᔐ vasalás fokozott terhelés miatt

elᔐregyártott IPE 450
hajlított szelemen

10 mm vtg. acél diafragma lemez,
gyártmányterv szerinti kiosztásban

(1,00 m-ként)
tüzihorganyzott IPE 450
acél fᔐtartó

Lindab LTP 45 trapézlemez
belsᔐ burkolat

Lindab LD3T önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

Md25 önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

1,0 mm szálcsiszolt koracél
homlokzati fémlemez burkolat

M35-10.9 nagyszilárdságú
rögzítᔐcsavar + alátét

M35-10.9 nagyszilárdságú
rögzítᔐcsavar + alátét

1 rtg.  4 mm vtg Villas Elastovill GV-4 F/K

18 cm  acélhaj beton padlólemez
(±0,00m síkon)

"Z-200"
tetᔐszelemen

elᔐregyártott IPE 450
hajlított szelemen

2 mm vtg. koracél lemez,
szigetelés felvezetésére

1 mm vtg. szálcsiszolt
homlokzati fémlemez burkolat

Lindab LTP 45
trapézlemez
belsᔐ burkolat

1 rtg. mᜐanyagfilc, szigetelést védᔐ réteg

1,0 mm szálcsiszolt koracél
homlokzati fémlemez burkolat

11 függᔐleges metszet  m 1:20 
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R1 Talajon fekvᔐ mᜐgyanta burkolat
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3 mm  beton keményítᔐ adalékos Reokorr ipari padló,
 portaszító felületi 7 kg/m2 szórással, (MAPEI MAPETOP S)
 csúszásmentesítéssel,  2,5-3,0 mm koptatóréteggel,
 rakodási helyeknél sárga (RAL 1023) csík felfestéssel
 + 80/80/3 koracél lábazati takaróprofillal
18 cm  acélhaj beton padlólemez (±0,00m síkon) terhelésre jobban igénybevett

helyeken kiegészítᔐ hálós vasalással (ld. pl. CSP9)
1 rtg. mᜐanyagfilc, szigetelést védᔐ réteg
1 rtg.  4 mm vtg Villas Elastovill GV-4 F/K  modifikált bitumenes talajnedvesség
 elleni szigetelés, 10 cm átlapolással, teljes felületen lángolvasztva
1 rtg. Pormex Rapid felületi kellᔐsítᔐ réteg
10 cm szerelᔐbeton
5 cm zúzott kavics kiékelᔐ réteg, tömörítve, Dmax=6 mm
35 cm  zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40 mm
 Tr=95% Ez=80MN/m2

 feltöltés tömörítve, Tr=95%
 termett talaj

R2 Bejárati épületrész  padló rétegrendje
3 mm  beton keményítᔐ adalékos Reokorr ipari padló,
 portaszító felületi 7 kg/m2 szórással, (MAPEI MAPETOP S)
 csúszásmentesítéssel,  2,5-3,0 mm koptatóréteggel,
 rakodási helyeknél sárga (RAL 1023) csík felfestéssel
 + 80/80/3 koracél lábazati takaróprofillal
5cm esztrichbeton
18 cm  acélhaj beton padlólemez teljes felületen kiegészítᔐ hálós vasalással
1 rtg. mᜐanyagfilc, szigetelést védᔐ réteg
1 rtg.  4 mm vtg Villas Elastovill GV-4 F/K  modifikált bitumenes talajnedvesség
 elleni szigetelés, 10 cm átlapolással, teljes felületen lángolvasztva
1 rtg. Pormex Rapid felületi kellᔐsítᔐ réteg
10 cm szerelᔐbeton
5 cm zúzott kavics kiékelᔐ réteg, tömörítve, Dmax=6 mm
35 cm  zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40 mm
 Tr=95% Ez=80MN/m2

 feltöltés tömörítve, Tr=95%
 termett talaj

R3 Külsᔐ térburkolat rétegrendje

20 cm 20/20/20 bazaltkocka burkolat,hézagok  Ø2/4 zúzalékkal kitöltve
5 cm ágyazó bányahomok
5 cm zúzott kavics kiékelᔐ réteg, tömörítve, Dmax=6 mm
35 cm  zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40 mm
 Tr=95% Ez=80MN/m2

 feltöltés tömörítve, Tr=95%
 termett talaj

Tetᔐ rétegrendjeR4
1,0 mm  Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez burkolat, Md25 rögzítᔐcsavarral rögzítve,
 látszó rögzítéssel
1,4 mm polipropilén anyagú korhadásmentes elválasztó filc,
 10 cm átfedéssel fektetve
2 cm Lindab LTP20 horganyzott acéltrapézlemez vízelvezetᔐ réteg, Lindab LD3T
 önmetszᔐ csavarral felsᔐ bordán keresztül "Z" tartóprofilhoz rögzítve
20cm tüzihorganyzott "Z-200" tartóprofil fᔐtartó és szelemen közé Lindab LPO
 hᔐhídmegszakító csíkkal IPE450 fᔐtartó felsᔐ síkján elhelyezett acéllemez

rögzítᔐfüleken keresztül Lindab LD3T önmetszᔐ csavarral rögzítve
(tengelytávolság: 60 cm)

közte:
4 cm bezárt légrés
16 cm Rockwool Dachrock kᔐzetgyapot hᔐszigetelᔐ lemez
1,5 mm Aluflex párazáró fólia, öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva
45 cm tüzihorganyzott IPE450 üzemben elᔐhajlított szelemen
4,5 cm Lindab LTP45 horganyzott acéltrapézlemez, belsᔐ burkolat,
 IPE450 fᔐtartó felsᔐ síkján elhelyezett acéllemez rögzítᔐfüleken keresztül

Lindab LD3T önmetszᔐ csavarral rögzítve (tengelytávolság: 60 cm)

R6 Külsᔐ fal rétegrendje
1,0 mm  Rozsdamentes szálcsiszolt homlokzati fémlemez burkolat,
 Md25 rögzítᔐcsavarral rögzítve, közte 5 m-ként függᔐlegesen
 elhelyezett "U" 200 hid. hajl. acélszelvény borkolatosztással
1,4 mm polipropilén elválasztó filc
2 cm  Lindab LTP20 horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés, Lindab LD3T

önmetszᔐ csavarral falkazettához rögzítve
16 cm Hoesch HP-160/600 falkazetta, vb. pillérhez rögzítve;
 pillérek elᔐtt 10 mm vtg. gumi eltartással,
 kazetták közötti légzáró tömítᔐszalag elhelyezéssel
közte:
14 cm  Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1 hᔐszigetelᔐ kitöltés
3,4 cm 34/100/2 acél zártszelvény keretlábhoz helyszínen hegesztve
45 cm tüzihorganyzott IPE 450 keretláb

R7 Bejárati épületrész tetᔐ rétegrendje
1,0 mm  Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez tetᔐfedés,
 Md25 rögzítᔐcsavarral rögzítve
1,4 mm Polipropilén korhadásmentes elválasztó filc
2 cm  Lindab LTP20 horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés,
 gyárilag elᔐhajlított kivitelben (R=5,0 m) Lindab LD3T önmetszᔐ
 csavarral zártszelvény keretvázhoz rögzítve
12 cm 120/60/5 tüzihorganyzott zártszelvény acélváz tartószerkezet
közte:
12 cm  Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1 hᔐszigetelés
4,8 cm 48/24 lécváz, tartószerkezehez csavarozva; LT.: 40 cm
közte:
5 cm Rockwool Airrock LD +AM4 alufólia kasírozású
 belsᔐ oldali hᔐszigetelés, öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva
2,4 cm 24/48 szigetelés tartó lécváz; LT.: 40 cm
közte:
2,4 cm bezárt légrés
1,25 cm 1 rtg. Rigips normál gipszkarton szárazépítᔐ lemez
 (rögzítési rasztertávolság: 40/25cm),
1 rtg. belsᔐ oldali felületképzés: gipszes glettelés
2 rtg. belsᔐ festés fehér (RAL 9010) színben

R5 Külsᔐ fal rétegrendje
1,0 mm  Rozsdamentes szálcsiszolt homlokzati fémlemez burkolat,
 Md25 rögzítᔐcsavarral rögzítve, közte 5 m-ként függölegesen
 elhelyezett "U" 200 hid. hajl. acélszelvény borítással
1,4 mm polipropilén elválasztó filc
2 cm  Lindab LTP20 horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés falkazettához
 Lindab LD3T önmetszᔐ csavarral rögzítve
16 cm Hoesch HP-160/600 falkazetta, vb. pillérhez rögzítve; pillérek
 elᔐtt 10 mm vtg. gumi eltartással
 kazetták közötti légzáró tömítᔐszalag elhelyezéssel
közte:
14 cm  Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1 hᔐszigetelᔐ kitöltés
50/60cm egy. vb. pillér, tszerk. terv szerint

IPE 230 darusínpálya
tartóprofil

R10 Aknasüllyeszték zsalukᔐfal rétegrendje

Lábazati fal rétegrendje

2 rtg. sav-zsír-olaj és lúgálló Walkyd festés sárga (RAL 1007) színben
2 cm belsᔐ javított mészhabarcs oldalfalvakolat
30 cm Früchwald ZSK 30 zsalukᔐfal elem, C20/15-32-kk kitöltᔐ beton közte kétoldalt
 elhelyezett Ø8 periódikus betonacéllal
1 cm durvavakolat, felületi kiegyenlítᔐ réteg
1 rtg. Pormex Rapid felületi kellᔐsítᔐ réteg
1 rtg.  4 mm vtg Villas Elastovill GV-4 F/K  modifikált bitumenes talajnedvesség
 elleni szigetelés, 10 cm átlapolással, teljes felületen lángolvasztva
1 rtg. Dörken MS 35 dombornyomott mᜐanyag, szigetelést védᔐ lemez
 tömörített földvisszatöltés

R11 Épület körüli kavicssáv rétegrendje

40cm 16-64 mm Coulé kavics épület körüli szivárgóbeton burkolat
 "L" acél támfalelem, bazaltkocka térburkolat és couléé kavicssáv között
1 rtg.  Typar SF 49 geotextília, elválasztó réteg
alatta:
 Ø100 mm teljes felületen perforált dréncsᔐ szivárgórendszer
10cm soványbetonból készült folyóka, 0,5% hosszlejtésben
 feltöltés tömörítve, Tr=95%
 termett talaj

R8 Aknasüllyeszték padló rétegrendje
3 mm  beton keményítᔐ adalékos Reokorr ipari padló,
 portaszító felületi 7 kg/m2 szórással, (MAPEI MAPETOP S)
 csúszásmentesítéssel,  2,5-3,0 mm koptatóréteggel
 + 80/80/3 koracél lábazati takaróprofillal
8-12 cm leejtés adó aljazbeton, 2 % leejésben
1 rtg. mᜐanyagfilc, szigetelést védᔐ réteg
1 rtg.  4 mm vtg Villas Elastovill GV-4 F/K  modifikált bitumenes talajnedvesség
 elleni szigetelés, 10 cm átlaolással, teljes felületen lángolvasztva
1 rtg. Pormex Rapid felületi kellᔐsítᔐ réteg
50 cm  vasalt monolit vasbeton alaplemez, tartószerkezeti tervek szerint
10 cm C8/32-k szerelᔐbeton
 termett talaj, tömörítve, Tr=95%

R9 Bejárati épületrész oldalfal rétegrendje
1,0 mm Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez tetᔐfedés
1,4 mm polipropilén korhadásmentes elválasztó filc
2 cm  Lindab LTP20 horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés,
 gyárilag elᔐhajlított kivitelben (R=5,0 m)
 Lindab LD3T önmetszᔐ csavarral rögzítve
12cm 120/60/3 tüzihorganyzott zártszelvény acélváz tartószerkezet
közte:
12 cm  Rockwool Airrock LD,  Fixrock FB1 hᔐszigetelés
4,8 cm 48/24 lécváz, tartószerkezehez csavarozva; LT.: 40 cm
közte:
5 cm Rockwool Airrock LD +AM4 alufólia kasírozású
 belsᔐ oldali hᔐszigetelés, öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva
2,4 cm 24/48 szigetelés tartó lécváz; LT.: 40 cm
közte:
2,4 cm bezárt légrés
1,25 cm 1 rtg. Rigips normál gipszkarton szárazépítᔐ lemez
 (rögzítési rasztertávolság: 40/25cm),
1 rtg. belsᔐ oldali felületképzés: gipszes glettelés
2 rtg. belsᔐ festés fehér (RAL 9010) színben

R12

35cm mechanikai védelet biztosít elᔐregyártott lábazati fagyköténypanel
 (belsᔐ oldali) látszóbeton felülettel
1 mm  Rozsdamentes szálcsiszolt homlokzati fémlemez burkolat,
 közte 5 m-ként függölegesen elhelyezett "U" 200 hid.
 hajl. acélszelvény borítással
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