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ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET !

É5 A - A, B - B metszet

Megrendelö (Építtetö)

ÉPÍTÖPÁHOLY Kft.

2500 Esztergom,  Vasas utca 15.
 telefon, fax: 06 (33) 411 274
e-mail: epitopaholy @ vnet.hu

KépviselöKépviselö

JAKSICS László
ügyv. igazgató

Környezet tervezö

Építés helyszíne

Besey László okl. építömérnök
vezetö tervezö
T1-11-0271

Jaksics László okl. építészmérnök
vezetö tervezö
É1-11-0024

Jaksics László okl. építészmérnök
vezetö tervezö
É1-11-0024

Szabó László okl. villamosmérnök
vezetö tervezö
V1-11-0613

Sasvári Gábor okl. gépészmérnök
vezetö tervezö
G1-11-0279

Széher László okl. építömérnök
vezetö tervezö
VCs1-11-0280

Sinka Teréz okl. belsöépítész
vezetö tervezö
Bé1-11-0003

Szabó Henriett okl. építészmérnök
rehabilitációs szakmérnök
É2-01-4758

Építész Tervezö Mühely

Dr GÉMESI György
polgármester

Gödöllö Város Önkormányzata
2100 Gödöllö, Szabadság tér 7.

200 FH-es
8 CSOPORTOS ÓVODA

Gödöllö, Batthyány Lajos u. 34-36.
Hrsz.:  3839

Gál Tamás okl. építészmérnök

Balogh Zsombor okl. tájépítész
vezetö tervezö
K1-11-0281
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A15

gépészeti padlócsatorna

virágvályú mellvéd
részletesen lásd külön terven (É28)

A19

A16

A17

Ab5 Ab2

Ab10Ab10

Ab9 R9

R4  (talajon fekvő félmeleg padló - fsz)
- rag. Linoleum lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 8 cm (padlófűtés)
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 8 cm
- tömörített homokfeltöltés 3 cm
- 1 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vasalt kavicsbeton aljzat simítva 10 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 20 cm

PADLÓ  RÉTEGRENDEK
R1 (talajon fekvő félmeleg padló - pinceszint)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 5 cm
- 2 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vb. alaplemez 30 cm
- szerelő beton 5 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 15 cm

R5  (talajon fekvő félmeleg padló - fsz)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 8 cm (padlófűtés)
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 8 cm
- tömörített homokfeltöltés 3 cm
- 1 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vasalt kavicsbeton aljzat simítva 10 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 20 cm

R6  (talajon fekvő félmeleg padló - fsz)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm csiszolva
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 8 cm
- tömörített homokfeltöltés 6 cm
- 1 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vasalt kavicsbeton aljzat simítva 10 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 20 cm

R11  (félmeleg padló galéria födémen)
- rag. Linóleum lemez burkolat 2 mm
- 1 rtg. RIGIDUR gipszrost lemez 10 mm
- 1 rtg RIGIDUR E25 gipszrost szárazaljzat
   lemez 25 mm
- ETHAFOAM 222-E XPE lemez lépéshang
  szigetelés 5 mm
- vb. síklemez födém 20 cm

R12  (félmeleg padló galéria födémen)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- 1 rtg. RIGIDUR gipszrost lemez 10 mm
- 1 rtg RIGIDUR E25 gipszrost szárazaljzat
   lemez 25 mm
- ETHAFOAM 222-E XPE lemez lépéshang
  szigetelés 5 mm
- vb. síklemez födém 20 cm

R14  (kültéri terasz padló)
- beton térkő 6 cm
- kődara ágyazat 4 cm
- vasalt kavicsbeton aljzat lejtésben 8-16 cm
- homokos kavics ágyazat tömörítve 20 cm

R2  (Talajon fekvő félmeleg padló - pinceszint)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 8 cm
- tömörített homokfeltöltés 6 cm
- 2 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vasalt kavicsbeton aljzat simítva 10 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 15 cm

R7  (félmeleg padló közbenső födémen)
- rag. Linóleum lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- EPS lépéshang szigetelő lemez
  20/25 mm (úsztató rtg.)
- tömörített homokfeltöltés 3 cm
- vb. síklemez födém 20 cm

R8  (félmeleg padló közbenső födémen)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- EPS lépéshang szigetelő lemez
  20/25 mm (úsztató rtg.)
- tömörített homokfeltöltés 3 cm
- vb. síklemez födém 20 cm

R9  (félmeleg padló közbenső födémen)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- EPS lépéshang szigetelő lemez
  20/25 mm (úsztató rtg.)
- tömörített homokfeltöltés 19 cm
- vb. síklemez födém 20 cm

R10  (hideg padló közbenső födémen)
- rag. Gres lap burkolat 10 mm
- bevonat szigetelés
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 4-6 cm lejtésben
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- EPS lépéshang szigetelő lemez
  20/25 mm (úsztató rtg.)
- tömörített homokfeltöltés 3 cm
- vb. síklemez födém 20 cm

R13  (félmeleg padló közbenső födémen)
- rag. PVC lemez burkolat 2 mm
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 8 cm  (padlófűtés)
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- EPS lépéshang szigetelő lemez
  20/25 mm (úsztató rtg.)  5 cm
- tömörített homokfeltöltés 6 cm
- vb. síklemez födém 15 cm

R3(*)  (Talajon fekvő hideg padló - pinceszint)
- rag. gresalap burkolat 10 mm
(- bevonat szigetelés)*
- aljzatkiegyenlítés 3 mm
- cementesztrich aljzat 5 cm
- 1 rtg. PE fólia techn. szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés 8 cm
- tömörített homokfeltöltés 5 cm
- 2 rtg. APP modifikált bitumenes, hegeszthetö vastag
  lemez talajpára-talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellösítés
- vasalt kavicsbeton aljzat simítva 10 cm
- tömörített homokos kavics ágyazat 15 cm

R29  (nem járható lapostetö - T08, T09)
- 10-16 mm gyöngykavics leterhelő rtg. 5 cm
- VLU-300 geotextília elválasztó rtg.
- 1rtg. PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) lemez höszigetelés
  lejtésben kialakítva 20-27 cm
- 1 rtg FLW 400 párazáró polietilén fólia szigetelés
  0.4 mm vtg.
- vb. síklemez födém 20 cm

R22 (padlásfödém - T02/2, T05/2)
- kettős állókorcolt titánzink lemez fedés
- OSB / 3 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
- 5x5 cm lécezés 62,5 cm tengelykiosztással
- 14x22 cm rr. szaruzat 96 cm tengelykiosztással
- padlászug
- ESP lemez (70 kPa) hőszigetelés 2x10 cm
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró
   szigetelés 0.4 mm
- vb. síklemez födém 20 cm

R21  (ferde tetőfödém - T01/2, T06/2)
- SEM - 12 ültetö közeg 10 cm
- 1 rtg. VLF - 150 geotextília
- DiaDrén - 25 csapadékvíz levezetö-megtartó rtg. 25 mm
- 1 rtg. VLU - 300 geotextília elválasztó rtg.
- gyökérálló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- OSB / 4 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
- 7.5x20 cm teherelosztó szelemen rendszer 62,5 cm-es
  tengelykiosztással, közötte
  ROCKWOOL AIRROCK LD lemez höszigetelés 2x10 cm
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró
  szigetelés 0.4 mm
- OSB / 3 lemez aljzat 25 mm
- 16x28 cm rr. fa szaruzat
a szaru közökben
- CD profil horg. acél burkolattartó vázszerkezet, benne
  ROCKWOOL AIRROCK LD  lemez höszigetelés 5 cm
- tüzgátló gipszkarton lemez burkolat 15 mm (Th=0.5 óra)

TETŐFÖDÉM RÉTEGRENDEK

R23 (ferde tetőfödém - T03, T04)
- SEM - 12 ültetö közeg 10 cm, DIANET 34  eróziógátló rendszer
- 1 rtg. VLF - 150 geotextília
- DiaDrén - 25 csapadékvíz levezetö-megtartó rtg. 25 mm
- 1 rtg. VLU - 300 geotextília elválasztó rtg.
- gyökérálló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- OSB/4 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
-12x6 cm leszorító lécezés, közötte
  ROCKWOOL MONROCK lemez höszigetelés 6 cm
- ROCKWOOL MONROCK lemez höszigetelés 14 cm
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró szigetelés 0.4 mm
- OSB/4 TOP lemez aljzat 25 mm
- 16x28 cm rr. fa szaruzat, a szaru közökben
- CD profil horg. acél burkolattartó vázszerkezet, benne
  ROCKWOOL AIRROCK LD  lemez höszigetelés 5 cm
- tüzgátló gipszkarton lemez burkolat 15 mm (Th=0.5 óra)

R24  (ferde tetőfödém - T03, T04)
- SEM - 12 ültetö közeg 10 cm, DIANET 34 eróziógátló rendszer
- 1 rtg. VLF - 150 geotextília
- DiaDrén - 25 csapadékvíz levezetö-megtartó rtg. 25 mm
- 1 rtg. VLU - 300 geotextília elválasztó rtg.
- gyökérálló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- OSB/4 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
- 12x6 cm leszorító lécezés, közötte
  ROCKWOOL MONROCK lemez höszigetelés 6 cm
- ROCKWOOL MONROCK lemez höszigetelés 14 cm
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró
  szigetelés 0.4 mm
- OSB/4 TOP lemez aljzat 25 mm
- 14x26 cm rr. fa szaruzat, a szaruközökben
  ROCKWOOL AIRROCK LD  lemez höszigetelés 5 cm
- CD profil horg. acél burkolattartó vázszerkezet szarufa alatt
- tüzgátló gipszkarton lemez burkolat 15 mm (Th=0.5 óra)

R25  (ferde tetőfödém - T07/1)
- SEM - 12 ültetö közeg 10 cm
- 1 rtg. VLF - 150 geotextília
- DiaDrén - 25 csapadékvíz levezetö-megtartó rtg. 25 mm
- 1 rtg. VLU - 300 geotextília elválasztó rtg.
- gyökérálló PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- OSB/4 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
- 7.5x20 cm szelemen rendszer 62.5 cm tengelykiosztással,
  közötte ROCKWOOL AIRROCK LD lemez höszigetelés
  2x10 cm
- CD profil horg. acél burkolattartó vázszerkezet, benne
  ROCKWOOL AIRROCK LD  lemez höszigetelés 5 cm
- tüzgátló gipszkarton lemez burkolat 15 mm (Th=0.5 óra)
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró szigetelés 0.4 mm
- 6x4cm burkolattartó lécezés 60 cm-es tengelykiosztással,
  benne ásványiszálas hanszigetelő lemez 4 cm
- HERAKUSTIC hangelnyelő lemez burkolat 25 mm

R26 (ferde tetőfödém - T07/2-3)
- 10-16 mm gyöngykavics védő-leterhelő rtg. 5 cm
- 1 rtg. VLU - 300 geotextília elválasztó rtg.
- 1 rtg. PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- OSB/4 TOP lemez teherelosztó aljzat 25 mm
- 2 x 5x5 cm ellenlécezés 62.5 cm tengelykiosztással,
  közötte szellőztetet légréteg 10 cm
- 7.5 x20 cm szelemen rendszer, 62.5 cm tengelykiosztással,
  közötte ROCKWOOL AIRROCK LD lemez höszigetelés
  2x10 cm
- CD profil horg. acél burkolattartó vázszerkezet, benne
  ROCKWOOL AIRROCK LD  lemez höszigetelés 5 cm
- tüzgátló gipszkarton lemez burkolat 15 mm (Th=0.5 óra)
- 1 rtg. FLW 400 PE fólia párazáró-légzáró szigetelés 0.4 mm
- 4x6 cm burkolattartó lécezés 60 cm-es tengelykiosztással,
  benne ásványiszálas hanszigetelő lemez 4 cm
- HERAKUSTIC hangszigetelő lemez burkolat 25 mm

R27  (járható tetőterasz födém)
- THERMOWOOD fenyö ritkított deszka
  burkolat 2,5 cm
- müa. rovarháló teljes felületen
- burkolattartó párnafa rendszer 6x12 cm
- állítható DIADEM SLH típusú müa. támaszbak rendszer
- VLU-300 geotextília védő-elválasztó rtg.
- 1rtg. PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) nagy teherbírású lemez
  höszigetelés lejtésben kialakítva 20-25 (30, 38) cm
- 1 rtg FLW 400 párazáró polietilén fólia szigetelés
  0.4 mm vtg.
- vb. síklemez födém 20 cm

R28  (járható pincefödém)
- beton térkő 6 cm
- kődara ágyazat 4 cm
- VLU-300 geotextília elválasztó rtg.
- 1rtg. PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- terhelhetö EPS (200 kPa) nagy teherbírású lemez
  höszigetelés lejtésben kialakítva 20-27 cm
- 1 rtg FLW 400 párazáró polietilén fólia szigetelés
  0.4 mm vtg.
- vb. síklemez födém 20 cm

R36  (homlokzati fal - hőszigetelt téglaburkolat)
- mészhabarcs belső falvakolat 1.5 cm
- POROTHERM PTH  30 N+F téglablokk falazat
- nem éghető, ásványiszálas, alaktartó lemez
  hőszigetelés 14 cm
- szellőztetett légréteg 5 cm
- falazott homlokzati tégla burkolat 10 cm

R37  (homlokzati fal - hőszigetelt vb. szerkezet)
- vb. fal (gerenda, koszorú) 25 (20) cm
- XPS (200 kPa) lemez kiegészítő hőszigetelés 5 cm
- táblás hőszigetelő vakolat 14 cm
  EPS (100 kPa) lemez höszigetelés
- Szilikát vékonyvakolat 2 mm

R32 (pincefal 2)
- vb. fal 15 (30) cm
- XPS (200 kPa) lemez höszigetelés és szigetelés
  védelem 4 cm
- 2 rtg. APP modifikált hegeszthető bitumenes
  vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- bitumenmáz aljzatkellősítés
- durva alapvakolat 1 cm
- zsalukő falazat 30 cm

HATÁROLÓ FALI RÉTEGRENDEK
R31  (pincefal)
- mészhabarcs belső falvakolat 1.5 cm
- zsalukő falazat 30 (40) cm
- durva alapvakolat 1 cm
- bitumenmáz aljzatkellősítés
- 2 rtg. APP modifikált hegeszthető bitumenes
  vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
- XPS (200 kPa) lemez talajjal érintkező
  höszigetelés és szigetelés védelem 10 cm

R33  (homlokzati fal - hőszigetelő vakolat)
- mészhabarcs belső falvakolat 1.5 cm
- POROTHERM  PTH  30 N+F
  téglablokk falazat 30 cm
- táblás hőszigetelő vakolat 14 cm
  EPS (100 kPa) lemez höszigetelés
- Szilikát vékonyvakolat 2 mm

R34  (homlokzati fal - hőszigetelt faburkolat 1)
- mészhabarcs belső falvakolat 1.5 cm
- POROTHERM PTH  25 N+F
  téglablokk falazat 25 cm
- nem éghető, ásványiszálas, alaktartó
  lemez hőszigetelés 8+6 cm, benne 6x6 cm
  vízsz. lécezés
- 6x4cm függ. burkolattartó lécezés, közötte
  szellőztetett légréteg 4 cm
- FINNFOREST Douglas fenyő rétegelt lemez
  faburkolat 15 mm

R35  (homlokzati fal - hőszigetelt faburkolat 2)
- mészhabarcs belső falvakolat 1.5 cm
- POROTHERM PTH  30 N+F téglablokk falazat
- nem éghető, ásványiszálas, alaktartó lemez
  hőszigetelés 8+4cm, benne 6x8 cm vízsz. és
  6x4 cm függ. burkolattartó lécezés
- FINNFOREST Douglas fenyő rétegelt lemez
  faburkolat 15 mm

R38  (támfal)
- DÖRKEN  PT  kültéri bevonat rendszer
  (PT lemez + rendszer vakolat) vízzáró
  festett felületkezeléssel  15 mm
- durva kiegyenlítő vakolat 1 cm
- zsalukő vb. támfal szerkezet 30 cm

R39
- HERAKUSTIC hangelnyelő lemez burkolat 25 mm
- 6x4 cm lécváz, közötte ásványiszálas hang
  szigetelő lemez 4 cm
- POROTHERM PTH 20 N+F téglablokk falazat
- táblás hőszigetelő vakolat 14 cm


