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kmt. tégla kiékelés

35/35 "L" mh.
idomacél keret

50/50 "L" mh. idomacél keret
bekötᔐkarmokkal aljzatba betonozva

RAL 1007 falfestés

vízzáró cementhabarcs simítás vízzáró cementhabarcs simítás

Dörken MS35 mᜐanyag drénlemez
szigetelés mechanikai védelmére

80/80 koracél
lábazati takaróprofil

50/30/22 ZSK30 zsalukᔐfal elem
+ kibetonozás

RAL 1007 falfestés

8 mm vtg. kazánlemez aknalefedés

acélhajbeton
padlószerkezet

35/35 "T" mh.
idomacél erᔐsítés

kmt. tégla kiékelés

fix oldalvilágító ablak

1,0 mm rozsdamentes
szálcsiszolt fémlemez

homlokzatburkolat

Hᔐszigetelᔐ üvegezésᜐ porszórt alumínium ajtó
(SCHÜCO ROYAL  ADS 60 típ.)
szürke (RAL 7044) színben

porszórt acél zártszelvény, bejárati
épületrész tartószerkezete
szürke (RAL 7044) színben

Hᔐszigetelᔐ üvegezésᜐ porszórt alumíniumalbevilágító ablak
(SCHÜCO ROYAL  ADS 60 típ.) RAL 7044 színben

1 rtg. RIGIPS normál
gipszkarton szárazépítᔐ lemez

hᔐszigetelᔐ üvegezésᜐ fix felülvilágító ablak
(SCHÜCO ROYAL  ADS 60 típ.)
szürke (RAL 7044) színben

Hilti HPS 8/6 mᜐanyag beütᔐdᜐbel

Rigips UW 30/30
szegélyprofil

hézagoló szalag+ glettelés

ACO Modular 1000 rozsdamentes acél
résfolyóka, 1,5% hosszleejtésben

1,0 mm rozsdamentes
szálcsiszolt fémlemez

homlokzatburkolat

10 mm vtg. acél talplemez,
zártszelvények rögzítésére

rozsdamentes acél
takaróprofil,

résfolyókába vezetve

3×30 mm-es horganyzott acél, vagy alumínium
profil mechanikai rögzítosín a szigetelés
felso élének megfogására, felso éle mentén
tartósan rugalmas poliuretán kitt tömítéssel

1,0 mm rozsdamentes szálcsiszolt
fémlemez homlokzatburkolat

hézagoló szalag+ glettelés
fagyköténypanel nézete

Lindab LD3T önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

teljes keresztmetszetében víztaszító,
ásványi szálas Rockwool Airrock LD

hᔐszigetelés, homlokzati falkazettában

neoprén membrán
(bitumennen összeférhetᔐ)

szegélyvédᔐvel ellátott, sárgaréz, AL vagy
nemesacél oldalsó rögzítᔐszárból és
cserélhetᔐ müa. tágulási hézagból álló dil. profil

50/30/22 ZSK30 zsalukᔐfal elem
+ kibetonozás

RIGIPS 212
gyorsépítᔐ csavar

10 mm vtg. acél talplemez,
zártszelvények rögzítésére

2 cm Lindab LTP 20 horganyzott
trapézlemez (vízelvezetᔐ réteg)

hᔐszigetelᔐ üvegezésᜐ fix felülvilágító ablak
(SCHÜCO ROYAL  ADS 60 típ.) RAL 7044 színben

RAL 1007 falfestés

Lindab LD3T önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

hézagoló szalag+ glettelés

24/48 fenyᔐ lécváz

vasúti beton talpfa

10 mm vtg. acél diafragma lemez
50 cm-ként "L" szögacélhoz hegsztve

50/50 "L" mh. idomacél
keret bekötᔐkarmokkal
aljzatba betonozva

8 mm vtg. kazánlemez
aknalefedés

50/30/22 ZSK30 zsalukᔐfal elem
+ kibetonozás

50/50 "L" mh. idomacél keret
bekötᔐkarmokkal aljzatba betonozva

35/35 "L" mh.
idomacél keret

50/30/22 ZSK30 zsalukᔐfal elem
+ kibetonozás

"Z-200"
tetᔐszelemen

Lindab LTP 45 belsᔐ burkolat

8 mm vtg.
kazánlemez

lefedés

Rigips UW 30/30
szegélyprofil

elᔐregyártott IPE 450
hajlított szelemen

M35-10.9 nagyszilárdságú
rögzítᔐcsavar + alátét

vízelveztés síkja

Md25 önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

1,0 mm rozsdamentes
szálcsiszolt fémlemez

homlokzatburkolat

Md25 önmetszᔐ
csavar + gumi alátét

Hᔐszigetelᔐ üvegezésᜐ porszórt alumínium ajtó
(SCHÜCO ROYAL  ADS 60 típ.) RAL 7044 színben

diploma 2009 csomópontok  m 1:5;10 
m á z s a h á z

budapest - angyalföld
jánszky györgyi szie-ymék
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±0,00

-0,70

±0,00

-2,80

-2,97

-3,47

+0,05

+2,40

R2

-0,70

CSP15

CSP16

±0,00

CSP12
Aknasüllyeszték-padló csatlakozása

Dilatáció
CSP13

Ajtó-küszöb kialakítása

396330

CSP14

Szelemenek toldásának perspektív képe

CSP17

CSP18-19

+3,15

+3,00

Bejárati épületrész, fal-tetᔐ kapcsolata

CSP20

323550

CSP10
Aknasüllyeszték-padló csatlakozása

CSP11
Alapozás részlete

15%

monolit vasbeton alaplemez
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R10

R8

R1 R1

Elᔐtér

120
×60×

5

323550

-0,70

12
0×

60
×

5

120×60×5

323550

12
0×

60
×

5

323550

12
0×

60
×

5

396090

323550

12
0×

60
×

5

sínpálya-padló csatlakozása

Ajtó beépítése- vízszintes metszet

±0,00
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+0,05 +0,05
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