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R1 --- földszinti – emeleti padló

2 mm   BASF mastertop ketkomponensű  nagy 
  kopásállóságú epoxigyanta
5 mm   PADLOPON gyors esztrich önterülő rtg.
6 cm   aljzatbeton
1 rtg   PE fólia techn. szigetelés
3 cm   terhelhető ISOVER TDPS ásványi szálas szigetelés
28 cm  méretezett vasbeton BUBBLE DECK (BD 280) 
  műanyaglabdákkal könnyített födemlemez
25 cm  álmenyezeti légtér
3 cm   táblás álmenyezet

R2--- stúdió padló

1,8cm  padlószőnyeg aljzatra fektetve, széleken ragasztva
0,2 cm  önterülő aljzatkiegyenlítés
8cm   aljzatbeton
3cm   EPS AT-L2 úsztató réteg
28 cm  méretezett vasbeton BUBBLE DECK (BD 280)   
  műanyaglabdákkal könnyített födemlemez
25 cm  álmenyezeti légtér
3 cm   táblás álmenyezet

R4 --- pincepadló

2 mm  BASF mastertop kétkomponensű nagy 
  kopásállóságú epoxigyanta
5 mm   PADLOPON gyors esztrich önterülő rtg.
6 cm   aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
3 cm   terhelhető ISOVER TDPS ásványi szálas szigetelés
50 cm  méretezett vasalt, vízzáró beton lemezalap
1 rtg  DÖRKEN szárazlemez
10 cm  szerelőbeton
15 cm  kavicságyazat
  termett talaj 

R4b --- pincepadló

2 mm  BASF mastertop kétkomponensű nagy 
  kopásállóságú epoxigyanta
5 mm   PADLOPON gyors esztrich önterülő rtg.
6 cm   aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
3 cm   terhelhető ISOVER TDPS ásványi szálas szigetelés
40 cm  méretezett vasalt, vízzáró beton lemezalap
1 rtg  DÖRKEN szárazlemez
10 cm  szerelőbeton
15 cm  kavicságyazat
  termett talaj 

R6 --- közösségi-gyakorló tér padló

1 cm   szalagparketta
1 rtg   alátétfilc
0,5 cm  rugalmas aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm   simított aljzatbeton
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
4 cm   lépésálló kőzetgyapot hangszigetelés
28 cm  méretezett vasbeton BUBBLE DECK (BD 280)   
  műanyaglabdákkal könnyített födemlemez
25 cm  álmenyezeti légtér
3 cm   táblás álmenyezet

R7 --- kültéri vízmedence

10 cm  vtg. szigetelést védő, acélhaj erősítésű beton
2,5 cm dombormagasságú, műanyag fátyollal kasírozott  
  DÖRKEN DELTA TERRAX PE felületszivárgó lemez
2 rtg.  kent szigetelés, sarkoknál műanyaghálóval erősítve
25 cm  vasbeton lemezteknő
10 cm  szerelőbeton 15 cm kavicságyazat

F1 --- teherhordó fal

10 cm  fehércement és titán dioxid adalékanyagú, fehér,  
  csiszolt, SYKA betonfelület-javító polimer diszperzióval  
  impregnált homlokzati betonfelület
15 cm  furatolt Styrofoam zártcellás polisztirolhab 
  THERMOMASS-FIBER COMPOSIT összekötőelem
20 cm  C25-ös vasbeton fal
1,5 cm gipszvakolat vakolat, festés

F2 --- konténerfogadó teherhordó fal 

0,8 cm vtg. mázolt acéllemez burkolati elem, vízszintes és  
  függőleges bordához rögzítve
16 cm  átszellőztetet légréteg
15 cm  külsõ oldalán impregnált, ROCKWOOL, kõzetgyapot  
  szálas hõszigetelés
20 cm  vasbeton fal
1,5 cm gipszvakolat vakolat, festés

R8  --- épülethez vezető rámpa

6 cm  vtg. vörös árnyalatú, majnai homokkő burkolat 
  (40×60 cm-es elemek)
4 cm  finomszemcsés kvarchomok
12 cm  C8-as minőségű beton aljzat, lépcsőzetesen 
  kizsaluzva
15 cm  kavics ágyazat, lépcsőzetesen kialakítva
  termett talaj

R9 --- mobil szerkezet ponyva-fedés

1,5 mm vtg. kétoldali PVC borítású, fokozottan UV-álló, fehér  
  színű, 650 g/m2 felülettömegű poliészter szövet, 
  2m2 -ként gombokkal aláfeszítve
60 cm  60/100/3 zártszelvényekből rácsos tartó
  előadótér

R3 --- pince fölötti terasz

4 cm  szálerősített finombeton burkolat
0,8 mm fagyálló ágyazóhabarcs
6 cm  szivárgóbeton
2,5 cm dombormagasságú, műanyag fátyollal kasírozott DÖRKEN DELTA     
  TERRAX polietilén felületszivárgó lemez
0,8 mm  vtg. HUNGISOL MV félkemény PVC szigetelést védő réteg 
1,5 mm  PVC csapadékvíz elleni vízszigetelés , lazán fektetve, forrölevegős
  hegesztéssel felületfolytonosítva, minősítetten gyökérálló 4éves FLL eljárással
1 rtg.   ipari filc felületkiegyenlítő réteg a hőmozgás kiegyenlítésére, 15cm-es
  átfedésekkel fektetve
5 cm   ékbevágott lépésálló AUSTROTHERM-AT expandált polisztirol hab  lejtésképzés (2 %) 
10 cm  lépésálló expandált AUSTROTHERM-AT N150 PS hab hőszigetelés 
0, 4 cm  alumíniumfólia + üvegfátyol hordozórétegű oxidbitumenes vastaglemez párazáró réteg  
  és ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással 
  felületfolytonosítva (VILLAS O-AL+V4 T/K, vagy műszakilag egyenértékű)
34cm  méretezett vasbeton BUBBLE DECK (BD 340) kikönnyített födemlemez
25 cm  álmennyezeti légtér
3 cm  táblás álmennyezet

R5 ---tető rétegrend

6 cm  acélhajas,, koptatóréteggel ellátott, a homlokzattal megegyező felületképzésű 
  átforduló tető-burkolat, min. 30m2-ként dilatálva, 6x5 m-es táblákban, köztük 
  SYKA betonfúgázó dilatációképzés
2,5 cm dombormagasságú, műanyag fátyollal kasírozott DÖRKEN DELTA     
  TERRAX polietilén felületszivárgó lemez
0,8 mm  vtg. HUNGISOL MV félkemény PVC szigetelést védő réteg 
1,5 mm  PVC csapadékvíz elleni vízszigetelés , lazán fektetve, forrölevegős
  hegesztéssel felületfolytonosítva, minősítetten gyökérálló 4éves FLLeljárással
1 rtg.   ipari filc felületkiegyenlítő réteg a hőmozgás kiegyenlítésére, 15cm-es
  átfedésekkel fektetve
5 cm   ékbevágott lépésálló AUSTROTHERM-AT expandált polisztirol hab lejtésképzés (2 %) 
10 cm  lépésálló expandált AUSTROTHERM-AT N150 PS hab hőszigetelés 
0, 4 cm  alumíniumfólia + üvegfátyol hordozórétegű oxidbitumenes vastaglemez párazáró réteg  
  és ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással 
  felületfolytonosítva (VILLAS O-AL+V4 T/K, vagy műszakilag egyenértékű)
28 cm  méretezett vasbeton BUBBLE DECK (BD 280) kikönnyített födemlemez
1,5 cm gipszvakolat vakolat, festés
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