
R4

30 cm

műanyag lemez talajnedvesség elleni lábazati
szigetelés a terepszinttől 30 cm-re felvezetve,
húzott alumÍnium szalag vonalmenti megfogással
tartósan rugalmas szilikon  lezárással

lapostető vÍzelvezető rendszere (PULVIA)
hőszigetelésben

1, 5 mm vtg. lágyÍtott PVC lemez talaviznyomásra
méretezett szigetelés, 5cm-es átlapolásokkal,
legalább 3 cm szélességű forrólevegős
hegesztéssel felületfolytonosÍtva, műanyag filc
alátét és védőréteggel

R5

talajvÍz elleni vÍzszigetelő lemez váltása
talajnedvesség elleni szigetelésre

R1

R7

R6 RÉTEGREND
-5 cm beton járófelület
-15 cm bazaltzuzalék ágyazóréteg
-140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztóréteg
-20 cm extrudált polisztirol hab
-E-PV 4F/K bit vizszigetelő lemez teljes felületen lángolvasztással összeragasztva
-rapid kellősÍtés
-lejtést adó aljzatbeton dilatálva
-30 cm vasbeton födém

vÍzelvezetés szerkezete, folyóka hálósráccsal

talavÍz elleni hajlatképzés

műanyag csap.vÍz elleni szigetelés felhajtás, vÍzzáró
rögzitése szerkezethez

ablakkeret rögzÍtése vabseton tartószerkezethez

kültéri, tartósan rugalmas vÍzzáró kitt tömités

kültéri, tartósan rugalmas vÍzzáró kitt tömités

takaró profil

tűzfal bádogozása

1,5%

párafékező fólia

1,5%

JANSEN VISS NV ablakkeret profil, (>45o)

PE párazáró fólia lazán fektetve, öntapadó ragasztószalaggal
felületfolytonositva

kültéri tartósan rugalmas poliuretán kitt lezárás

műanyag szett, a hőszigetelés és a
vÍzszigetelés megfogására

R2

tömör gyalult deszka aljzat

R3

RHEINZINK egyedi
négyszögszelvényű eresz

lépcsős ütközőhézagú EPS keményhab hőszigetelő elem
kötésben fektetve

repedésáthidaló képességgel rendelkező
betonvédelemmel ellátott mon.vb burkolat

műanyag fátyol szűrőrtg-gel gyárilag kasirozott
dombornyomott PE felületszivárgó

műanyag csap.vÍz elleni szigetelés

helyenkénti bádog
deszka aljzat,

műanyag csap.vÍz elleni szigetelés felhajtás, vÍzzáró
rögzitése szerkezethez

párafékező fólia

JANSEN VISS NV fix tetőablak

cm

kültéri, tartósan rugalmas vÍzzáró kitt tömités

üvegszálerősitésű kapcsolóelem 30x30 cm-
es raszterben elhelyezve

monolit vasbeton hátfalszerkezet

R6
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R5_PINCEPADLÓ
-6cm úsztatott esztrich, SIKAFLOOR műgyanta bevonattal
-1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
-20 cm lépésálló hőszigetelés
-25 cm vasbeton lemez szélén megvastagÍtva
-10 cm szerelőbeton
-1,5 mm vtg. lágyÍtott pvc lemez talajviznyomásra méretezett szigetelés
-1 rtg. műanyag filc alátét és védő rtg.
-20 cm vasalt aljzatbeton
-20 cm kavics rtg.

1_FELÜLVILÁGÍTÓ

3_ERESZ

+2,70

6_KÖZ-HELY TERASZ

2_ABLAK

hőszigetelő üvegezés

lépcsős ütközőhézagú extrudált PS hab
maghőszigetelés, a beton rétegeket összekötő
nagyszilárdságú, üvegszálerősÍtett műanyag
kapcsolóelemekre húzott hőszigetelést rögzÍtő
lapokkal rögzÍtve

monolit vasbeton kéreg a hátfalszerkezettel
nagyszilárdságú, üvegszálerősÍtésű műanyag
kapcsolóelemekkel összeépÍtve

rozsdamentes acél rögzitőelem a külső vasbeton kéreg
rögzÍtésére, rögzÍtése dübellel történik, a szigetelés az
acélgallérhoz van felületfolytonisÍtva

méretezett monolit vasbeton lemez

monolit vasbeton szigetelést tartó fal

extrudált PS hab hőszigetelés

5_PINCEPADLÓ

R1_KÜLSŐ FAL
-12 cm fehér monolit látszó beton kéreg, (fehér cementtel kész.)
-20 cm PS hab maghőszigetelés, üvegszálerősÍtésű műanyag távtratókkal (THEMOMASS)
-30 cm méretezett vasbeton fal fehér cementtel

R4_VASBETON PINCEFAL
-15 cm monolit vasbeton szigetelést tartó fal
-1 rtg. műanyag filc alátét és védő rtg.
-1,5 mm vtg. lágyÍtott PVC lemez talajvÍznyomásra méretezett szigetelés, 5 cm-es átlapolásokban, forrólevegős hegesztéssel
felületfolytonositva
-1 rtg. védőrtg.
-20 cm hőszigetelés
-30 cm monolit vasbeton pincefal

R2_TETŐ
-12 cm repedésáthidaló képességgel rendelkező betonvédelemmel ellátott fehér monolit vasbeton burkolat
-műanyag fátyol szűrőréteggel gyárilag kasirozott dombornyomott PE felületszivárgó
-1 rtg. 1,5 mm vtg. műanyag csapadékvÍz elleni szigetelés lazán fekteteve, forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosÍtva
-1rtg. 200 g/m2 felülettömegű műanyag filc elválasztó réteg lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
-20 cm EPS keményhab hőszigetelő elem kötésben fektetve
-1 rtg. 0,4 mm vastag PE párazáró fólia lazán fekteteve, öntapadó ragasztószalaggal felületfolytonositva
-20 cm méretezett vasbeton lemez

R3_EMELETI PADLÓ
-12 cm fehér monolit látszó beton kéreg, (fehér cementtel kész.)
-25 cm PS hab maghőszigetelés, üvegszálerősÍtésű műanyag távtratókkal (THERMOMASS)
-30 cm méretezett vasbeton lemez fehér cementtel felületében simÍtva járófelületként

R7_KÜLSŐ FAL_RÁMPÁNÁL
-12 cm fehér monoli látszó beton kéreg, (fehér cementtel kész.)
-műanyag lemez talajnedvesség elleni szigetelés
-20 cm PS hab maghőszigetelés, üvegszálerősÍtésű műanyag távtratókkal (THERMOMASS)
-30 cm méretezett vasbeton fal fehér cementtel
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műanyag lemez talajnedvesség elleni  szigetelés
a terepszintig felvezetve, húzott alumÍnium
szalag vonalmenti megfogással tartósan
rugalmas szilikon  lezárással

műanyag lemez talajnedvesség elleni  szigetelés
a terepszintig felvezetve, húzott alumÍnium
szalag vonalmenti megfogással tartósan
rugalmas szilikon  lezárással

felszÍni vÍzelvezetés szerkezetéhez helyenként
lefolyócső csatlakozó elem elhelyezése
hőszigetelésben, melyhez lapostető vizelvezetés
összefolyó csatlakozik vÍzszigetelő lemez
illesztésnél

2%

4_PINCEFAL

+3,37

-4,70

-0,45

+4,40
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-5,25

+10,00
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