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350.10.50 mm-es INOX acél korlátelem, TIG Ni625 varrattal

10x10 mm-es INOX acél pálcakorlátelem, TIG Ni625 varrattal
vízszintes pálca távolság: 240 mm

BUZON DPH5 60-100 mm Polipropilén állítható magasságú és dőlésszögű teraszpadozati rendszer
6 mm-es fugakereszttel, Liapor LC30 könnyűbeton lejtésképző aljzathoz ragasztva

50x10 mm-es INOX acél korlátelem, TIG Ni625 varrattal
hossz: 3250 mm

10x10 mm-es INOX acél pálcakorlátelem, TIG Ni625 varrattal
vízszintes pálca távolság: 120 mm

4 mm vtg. INOX acél takarólemez, két szélén élbe hajlítva (45-130 mm)
pálcaosztásban 15 mm széles kivágás, elemhossz: 1650 mm

105x105x4 mm INOX acél diafragma,
pálcaosztásban 15 mm széles kivágás, elemhossz: 1650 mm

49x47x12 süttői travertin csiszolt felületű mészkő, külső oldalon 37 cm szélességben 5,5 cm mély íves kiképzéssel
utólagos beillesztése Kedil-Kedilflex flexibilis nagyszilárdságú ragasztóval, valamint Kedil-Sigilcolor fagyálló fugázóanyaggal kerül kialakításra

2 réteg AQUAFIN-2K/M, kétkomponensű, rugalmas, polimerrel módosított, cementbázisú
vízszigetelő cementhabarcs, 2,5-3,0 kg/m2, rétegvastagság: 1,3 cm, záró védőbevonat: ASO-Systemvlies-02

Liapor LC23 lejtést képző könnyűbeton, szilárdsági osztály: 6-10 N/mm2,
hő és hangszigetelő, (hőátbocsátási tényező = 0,19 W/mK)

Halfen rozsdamentes acél rögzítő tüske, HRM-P/HRC-P, M8-as rozsdamentes rögzító csavarszárral+alátéttel
a korlátot rögzítő szerkezeti elemhez csavarozva, magassági beállító ellen-anyával

Elast-o-rub egykomponensű, kaucsuk alapú tömítőanyag, időjárás és UV álló

Mapei Idrostop hidrofil gumiprofil vízzáró szerkezeti hézag kialakításához

Fischer Fill / Fix folyékony dübel

2 sor rozsdamentes M8-as Fischer FBN II horgony csavarszár betonfuratba ragasztva
hossz: 120 mm, magassági beállító ellen anyával és alátéttel

2x2 sor rozsdamentes M8-as csavarkötés

vegyes falszerkezet, külső oldalon kisméretű futósoros téglafalazat
Hvh10 homlokzati- és hézagoló habarcs felületkézéssel üvegörlemény/gyöngy adalékkal

10 cm vtg. előregyártott betonlap
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Halfen vezetősin, végigfutó HTA 28/15, kibetonozás elött a zsaluzathoz rögzítve

Halfen rögzítő horog, SOF-807-A4


