15

15

72
15

235

18
8 71
18 40

3,01
2,85
2,25
2,35

13
26

57
18

2,85
2,85
40
90

létesítmény

Lakóház terve

cím

Bp., II. Törökvész lejtő 9.
hrsz.

12584/11
építtető

Szabó Dénes
építészet

Szekér László
F3 - Attikafal
színezett nemesvakolat
20 cm STYRODUR hőszigetelés
PVC vízszigetelés
alátét filc
15 cm fa szerk. attika, közte 15 cm hőszig.
24 cm MULTIPOR hőszigetelés
színezett nemesvakolat

É-1-01-2083/06
munkatársak

Glück Endre
Horváth Bálint
Kovács Zoltán
statika

Pap Ferenc

R5 - Földszinti teraszrtg. pince fölött
gépészet
2,5 cm blockwood fa teraszburkolat
5 cm impregnált párnafa, U acél rögzítőelemeken
15 cm kavics szivárgórtg.
geotextil szűrő és elválasztó rtg. elektromos
3 rtg. bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
alatta 1 rtg bitumenmáz kellősítés
20 cm Austrotherm XPS-G BG 30
filesimítva
neve:
aljzatbeton min. 4 cm 2 %lejtésben,
20 cm vb. födém
vakolat

Detre Zsolt

Kovács Zsuzsa
TV_ETMOD_20100912.pln

0,00
-0,31
-0,57

R9 - Teraszburkolat talajon
4 cm beton lap burkolat
5 cm bazaltzuzalék
geotextília
20 cm zúzott kő
termett talaj

rajz címe

B-B Metszet
tervfajta

módosított ép.eng.terv
lépték

1:100

2,69
2,49

R2b
műgyanta burkolat
padlókiegyenlítő
25cm vízzáró mon. vb. lemezalap stat.méretezés szerint
5 cm szig. védő szerelőbeton
1 rtg. védőréteg.
3 rtg. heg. bit. vast. lem. talajnedv. ell. szig.
7 cm vasalt (hálóerősítésű) aljzatbeton
10 cm STYRODUR hőszigetelés
20 cm tömörített kavicságy
tömörített talaj 95%

3,00

3,00
2,49
2,49

R2
1 rtg. greslap burkolat
flexragasztó
padlókiegyenlítő
25cm vízzáró mon. vb. lemezalap stat.méretezés szerint
5 cm szig. védő szerelőbeton
1 rtg. védőréteg.
3 rtg. heg. bit. vast. lem. talajnedv. ell. szig.
7 cm vasalt (hálóerősítésű) aljzatbeton
10 cm STYRODUR hőszigetelés
20 cm tömörített kavicságy
tömörített talaj 95%

38

31
18
22
17

R3 - Földszinti padlórtg.
2 cm burkolat (máz.ker. vagy parketta)
+padlókiegyenlítő (Padlopon)
7 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. techn. szig.
4 cm lépésálló hőszig.
18 cm monolit vasbeton födém
26 cm Neopor hőszigetelés
üvegháló + festés

3,03

3,78
3,47
2,85
0,00
-0,31

-3,00
-3,33

DRAIN vízgyűjtó rendszer
beton aljzaton

vb. lábazatfal
alaplemezbe kötve

2,10

90
4 25
10 43
8

F1 - Pincefal
kavics hozzátöltés
szűrő filc réteg
perforált dombornyomott szivárgó rtg.
18 cm Styrodur hőszigetelés
3 rtg. heg. bit. vast. lem. szig.
kellősítés
25 cm mon. vb. fal vízzáró betonból
glettelés, festés

4,86

71

3,47

2,10

R9b - Teraszburkolat talajon
Fagyálló kerámia
2 cm flexragasztó
7 cm védőbeton
2 rtg vízszigetelés
15 cm vasalt aljzat
20 cm tömörített kavics
termett talaj

R4 - Emeleti padlórtg.
2 cm burkolat (máz.ker. vagy parketta)
+padlókiegyenlítő (Padlopon)
7 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. techn. szig.
4 cm lépésálló hőszig.
18 cm monolit vasbeton födém
55 cm légrés
2,5 cm gipszkarton álmennyezet

18

F2 - Külső fal
színezett nemesvakolat
24 cm MULTIPOR hőszigetelés
37,5 cm Ytong falazat
glettelés, festés

4,08
3,78
3,65

fagyálló járólap flexragasztóban 2 cm
10 cm hálóerősítésű aljzatbeton
pvc lemez. vízszigetelés
4-12 cm lejtésadó beton
technológiai szigetelés
40 cm STYRODUR hőszigetelés
párazáró fólia
18 cm vb. födém
vakolat

5,88

62

4,10

65

65
5 40
5,88

3,08
2,74
2,56

5,88
6,21

20

6,41

15

R6 - Terasztető

6,86

5,88

7,655
7,295

folyóka, bekötve, elvezetve

R8 - Tetőrtg.
Fémlemez fedés Rheinzink
Enkamat alátét szellőző szőnyeg
alátét héjazat, deszkázat 1"
10/17 cm szaruzat, gomba és lángmentesített

Napkollektor

Szarufa 10/17

Székoszlop 15/15

Szelemen 15/10
folyóka, bekötve, elvezetve

R7 - Zárófödém
tető ácsszerkezete
40 cm hőszig. Neopor
5 cm homok kiegyenlítő réteg
20 cm vasbeton födém
glettelés + festés

F4
kavics hozzátöltés
szűrődátum
filc réteg
perforált domborny. sziv. rtg.
25 cm mon. vb. fal
1,5 cm
habarcskitöltés
magasság
12 cm bontott tégla burkolat

2010. szeptember 13.

-3,00
-3,33

±0,00 = fszt-i padlóvonal
rajzszám

DRAIN vízgyűjtó rendszer
beton aljzaton
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