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MEGJEGYZÉS:

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENᔀRIZENDᔀK

Gépészeti födémáttöréseket a födém tᜐzgátlásával egyenértékᜐ módon le kell zárni !

A kiviteli tervek részlettervei nem helyettesítik a kivitelezᔐ által készítendᔐ mᜐhely-illetve gyártmányterveket

A belsᔐépítészeti kivitelezés elött a szerkezeti méretek ellenᔐrizendᔐk !

Alapozás, vasbetonszerkezetek valamint acélszerkezetek kialakítása, kiosztása, rögzítése statikai kiviteli
tervek szerint.

A vasbetonnal érintkezᔐ faszerkezetek alá bitumenes elválasztó réteget kell fektetni.

A fᜐrészelt faszerkezetek anyaga I. oszt. épületfa, rovar-, gomba- és lángmentesítve, háromszori
impregnálással.

Fali- álmennyezeti perforációk helyeinek kitᜐzései és lámpakiosztások építész tervezᔐi mᜐvezetés kiséretében
kerülnek meghatározásra !
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15 cm vtg. YTONG falazatban revíziós nyílás 15 cm vtg. YTONG falazatban revíziós nyílás

vb koszorú statikai tervek szerint

vb koszorú statikai tervek szerint

vb támfal

15 cm vtg perforált YTONG fal15 cm vtg perforált YTONG fal

20/38 vb alulborda

10 cm vtg. mon. vb. lemez, zsalukᔐ falba 2 cm
mélyen bevésve

felsᔐ vb. lemez zsalukᔐ falra rátakarva

kᔐlap burkolat

falra rögzített Dörken delta-MS szivárgó

Podeszt: RR-04

álmennyezet tartószerkezet -
70.40.3 zártszelvény

álmennyezet tartószerkezet -
70.40.3 zártszelvény

álmennyezet tartószerkezet -
70.40.3 zártszelvény
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15 cm vtg. YTONG falazatban revíziós nyílás
La Linia minipaliszád
38cm magas 10 cm vtg

50.50.3 zártszelvény tartóváz

Podeszt: RR-4

álmennyezet tartószerkezet - 70.40.3 zártszelvény

perforált 15 cm vtg. YTONG Pve falpillér
vasbeton koszorúkkal
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kerámia falb. 1,20m-ig

Trespa Athlon falburk. 0,70m-ig

álmennyezet tartószerkezet - 70.40.3 zártszelvény

HEA 650 acél gerinctartó
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perforált 15 cm vtg. YTONG Pve falpillér
vasbeton koszorúkkal

15 cm vtg. YTONG falazatban revíziós nyílás

La Linia minipaliszád
38cm magas 10 cm vtg

50.50.3 zártszelvény tartóváz

15/30 cm-es
vasbeton koszorú

falpillérbe átkötᔐ
30/30-as vb koszorú

MOSDÓ MOSDÓ ELᔀTÉR ELᔀTÉR RAKTÁR

GYERMEK GYÜLEKEZETI TEREM 2 ELᔀTÉR

BÚVÓTÉR

BÚVÓTÉR

R-04

R-01

RR-18

RR-16

RR-2

RR-8

RR-7RR-7

R-08

RR-2 RR-3

RR-5

RR-8

RR-10

RR-15

RR-17

+3,50VB

+3,60

f.a.s.: +6,30m

BM=2,70m

k.a.s.: +6,30m

JELMAGYARÁZAT:

VASBETON SZERKEZET

FALAZOTT SZERKEZET

SZERELT GIPSZKARTON SZERKEZET

PADLÓSZINT
VB FÖDÉM, ALJZATBETON SZINT

FÖDÉM ALSÓ SÍK

KIVÁLTÓ ALSÓ SÍK

BELMAGASSÁG

D200
2390/1620

SZÁLAS HᔀSZIGETELÉS

GÉPÉSZETI FALÁTTÖRÉS: 20CM ÁTMÉRᔀ
2,39m/1,62m TENGELYMAGASSÁG +-0,00 SZINTTᔀL

R-08 RÉSZLETJEL

ELEKTROMOS KAPCSOLÓ / SZEKRÉNY

Alumínium függönyfal rendszer: Shüco FW 50+ (világos szürke - RAL 7000)

Négyszög szelvényᜐ titáncink függᔐ ereszcsatorna és szegélyezés: Rheinzink "patina-pro" blue-grey (szürke)

Kettᔐs állókorcos titáncink tetᔐfedés: Rheinzink "standard" natúr felület (világos szürke)
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02

Sto Therm Classic rendszerᜐ homlokzatvakolat: StoLotusan K-3,0 szín: fehér01

Titáncink szegélyezés: Rheinzink "patina-pro" blue-grey (szürke)03

Kétvízorros mᜐkᔐ fallefedés (homokszínᜐ)07

Pontmegfogott, biztonsági üveg tábla, felirattal08

Hᔐszigetelésbe süllyesztett, négyszög szelvényᜐ titáncink lefolyócsᔐ: Rheinzink "patina-pro" blue-grey (szürke)05

Rozsdamentes acél korlát09

Horganyzott acél kerítés10

Lamellás, horganyzott acél gépészeti szellᔐzᔐ11

É-04
A-A, B-B, C-C METSZETEK

A-A METSZET

C-C METSZET B-B METSZET

R-1 : Földszint padlószerkezet templomtérben : (15cm vtg.)
2 cm viasszal polírozott cement-terazzo burkolat, homok színben,

rozsdamentes dilatációs profillal, szegmensek mentén - ld. É-10 tervlapon
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat
1 rtg. PE fólia techn.szigetelés, lábazatok elé teknᔐszerᜐen felhajlítva
3+3cm EPS 100 lépéshang gátlás, lábazatok elᔐtt 1cm vtg./10cm magas
1 rtg. 4.2mm vtg. Villas modifikált bitum. nehézlemez szig., talajpára elleni szig.
16cm hálóvasalt aljzatbeton -statika szerint
5cm szerelᔐbeton
15 cm géppel tömörített kavicságy
9 cm  géppel tömörített földfeltöltés
termett talaj

R-2 : Földszint padlószerkezet - gressburkolattal : (15cm vtg.)
1cm kᔐporcelán (gress) burkolat
2mm Mapei/v. Cimsec gressragasztó
1 rtg. Mapei/v. Cimsec tapadóhíd
2mm Mapei/v. Cimsec önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat
1 rtg. PE fólia techn.szigetelés, lábazatok elé teknᔐszerᜐen felhajlítva
3+4 cm EPS 100 lépéshang gátlás, lábazatok elᔐtt 1cm vtg./10cm magas
1 rtg. 4.2mm vtg. Villas modifikált bitum. nehézlemez szig.
16cm hálóvasalt aljzatbeton -statika szerint
5cm szerelᔐbeton
15 cm géppel töm. kavicságy
15 cm  géppel töm. földfeltöltés
termett talaj

R-3 : Földszint padlószerkezet - lépcsᔐ búvótérben :
3+4 cm EPS 100 lépéshang gátlás, válaszfalak közé hézagmentesen beszabva
1 rtg. 4.2mm vtg. Villas modifikált bitum. nehézlemez szig.
16cm hálóvasalt aljzatbeton -statika szerint
5cm szerelᔐbeton
15 cm géppel töm. kavicságy
15 cm  géppel töm. földfeltöltés
termett talaj

R-4 : Földszint padlószerkezet - szószék alatti podeszt (13+32cm vtg.):
2cm vtg. viasszal polírozott cement-terazzo burkolat, homok színben,

rozsdamentes dilatációs profillal - szegmensek mentén - ld. É-10 tervlapon
10cm hálóvasalt (4.2 15/15) betonaljzat
20cm magas Ytong P2-0,5 (1sor, bármilyen szélességᜐ falazóelem)

Ytong vékony-falazóhabarcsba ragasztva, gépészeti elszívásnak kihagyott csatornákkal
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat
3+4 cm EPS 200 lépéshang gátlás
1 rtg. 4.2mm vtg. Villas modifikált bitum. nehézlemez szig.
16cm hálóvasalt aljzatbeton -statika szerint
5cm szerelᔐbeton
15 cm géppel töm. kavicságy
15 cm  géppel töm. földfeltöltés

R-5 : Templom lábazati fal - általános helyen :
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm dryvitháló + glett
14 cm Styrodur 2800C expandált polisztirol

ragasztva + mᜐa. tárcsás dübellel rögzítve
30cm vtg./45 cm magas mon. vb gerendarács

(alulról 14cm Styrodur 3035 CS hᔐszigetelés zsaluzatban elhelyezve)
10cm belsᔐ oldali Styrodur 3035 CS hᔐszigetelés
tömörített kavicságy

R-6 : Templom lábazati fal - virágvályúnál :
2 rtg. Héra világosszürke betonfesték
1 rtg. Falfix mélyalapozó
20cm vtg. mon. vb mellvédfal, tetején mᜐkᔐ fedlappal
2cm Dörken Delta-MS 20 szivárgólemez

- teknᔐszerᜐen a vályúba behajlítva,
- dombornyomott oldalával vb fal felé fordítva
- földbᔐl kilátszó peremén lezáró profillal
- mᜐa. tárcsás dübellel rögzítve lecsúszás ellen
- vályú fenekén a szivárgólemez felsᔐ síkját utólag helyenként perforálva

termᔐföld
2cm Dörken Delta-MS 20 szivárgólemez - hᔐszigetelt fal elé felhajlítva
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm dryvitháló + glett
14 cm Styrodur 2800C expandált polisztirol - rag.+ mᜐa. tárcsás dübellel rögzítve
4,2mm Villas modif. bitum. nehézlemez vízszig., vb falra átlapoló hegesztéssel rögz.
30cm mon. vb. fal - statika szerint
1cm belsᔐ oldali vakolat: alsó 50cm magas sávban Weber.san L páraáteresztᔐ simítóvakolat
3rtg. Diszperziós festés: hófehér Héra

R-7 : Külsᔐ íves vasbeton fal :
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm dryvitháló + glett
1 rtg. STO Prim Plex alapozó/tapadóhíd
14 cm Rockwool Frontrock hᔐszig.

ragasztva+ mᜐanyag tárcsás dübellel rögz. ( 6db/tábla)
30 cm monolit vb teherhordó fal -statika szerint
1cm belsᔐ oldali vakolatok:

- alsó 50cm magas sávban Weber.san L páraáteresztᔐ simítóvakolat
- ez felett normál cementvakolat

0,2mm strukturált STO fedᔐvakolat, páraáteresztᔐ, mosható, hófehér színben

R-8 : Emeleti födém padlószerkezete (10cm vtg.) Elᔐtérben :
1cm kᔐporcelán (gress) lapburkolat

- burkolatkiosztási tervlap szerint -
2mm Mapei/v. Cimsec gress-ragasztó
1 rtg. Mapei/v. Cimsec tapadóhíd
2mm Mapei/v. Cimsec önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat (C16)
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3cm EPS 100 lépéshang gátlás
20cm monolit vb födém -statika szerint
27,5cm Rigips rugós függesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25cm RB karton álmennyezet
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés, hófehér Héra

R-16 : Tetᔐszerkezet - búvóterek fölött :
2,5cm Rheinzink állókorcos lemezfedés, (natúr felület )
0,5 cm Rheinzink alátétszᔐnyeg
2,4cm -vastagsági gyalun átengedett- deszka aljzat, teljes felületen
10cm magas/5 cm széles állított lécváz, közte kiszellᔐztetett légrés
14cm Bachl  tecta-PUR 024 N+ F táblák
1 rtg. Bachl Tecta fol párazárás
5cm felbeton (C16)
8,5 cm LINDAB LTP 85 trapézlemez aljzat
30 cm magas acél „I” fióktartók ( 3db/tetᔐcikkely  + HEA 650 gerinctartó )

acéltartók E30 tᜐzgátló festékkel festve, fehér

R-17 : Tetᔐszerkezet („G” jelᜐ, bevilágító nélküli tetᔐfelületnél) :
2,5cm Rheinzink állókorcos lemezfedés, (natúr felület )
0,5 cm Rheinzink alátétszᔐnyeg
2,4cm -vastagsági gyalun átengedett- deszka aljzat, teljes felületen
10cm mag./5 cm széles állított lécváz, közte kiszellᔐztetett légrés
14cm Bachl  tecta-PUR 024 N+F táblák
1 rtg. Bachl Tecta fol párazárás
5cm felbeton (C16)
8,5 cm LINDAB LTP 85 trapézlemez aljzat
30 cm magas acél „I” fióktartók   - E30 tᜐzgátló festékkel festve, fehér
48,5 cm Rigips rugós függesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25 cm RB gipszkarton burkolat
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés,  hófehér Héra

R-18 : Tetᔐszerkezet („A, B, C, D” jelᜐ, bevilágító tetᔐfelületnél) :
2,5cm Rheinzink állókorcos lemezfedés, (natúr felület )
0,5 cm Rheinzink alátétszᔐnyeg
2,4cm -vastagsági gyalun átengedett- deszka aljzat, teljes felületen
10cm mag./5 cm széles állított lécváz, közte kiszellᔐztetett légrés
14cm Bachl  tecta - PUR 024 N + F táblák
1 rtg. Bachl Tecta fol párazárás
5cm felbeton (C16)
8,5 cm LINDAB LTP 85 trapézlemez aljzat
30 cm magas acél „I” fióktartók   - E30 tᜐzgátló festékkel festve
légtér
70.40.3 mm acél zártszelvény fióktartók t=1,0m-ként - E30 tᜐzgátló festékkel festve, fehér
10 cm Rigips direktfüggesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25 cm RB gipszkarton burkolat - minta szerint perforálva
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés,  hófehér Héra

R-19 : Tetᔐszerkezet („E” jelᜐ, kültéri álmennyezetnél ) :
2,5cm Rheinzink állókorcos lemezfedés, (natúr felület )
0,5 cm Rheinzink alátétszᔐnyeg
2,4cm -vastagsági gyalun átengedett- deszka aljzat, teljes felületen
10cm mag./5 cm széles állított lécváz, közte kiszellᔐztetett légrés
14cm Bachl  tecta-PUR 024 N+F táblák
1 rtg. Bachl Tecta fol párazárás
16cm vtg. mon. vb. ferde födém
22/39 cm Rigips nóniusz függesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25 cm Rigidur gipszrost burkolat
8cm EPS 80 hᔐszigetelés ragasztva+ mᜐa. tárcsás dübellel rögzítve
2 mm dryvitháló + glett
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat

R-20 : Tetᔐszerkezet oldalfala - bevilágítók 2 oldalán :
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm dryvitháló + glett
14cm Rockwool frontrock
1rtg. Bachl tectafol párazárás
15mm vtg. OSB-3 háncslap aljzat, csavarozva
50.50.3mm zártszelvény tartóoszlopok, t=50cm
12,5mm belsᔐ RB karton borítás
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés,  hófehér Héra

R-9 : Emeleti födém padlószerkezete (10cm vtg.) Iroda, vizesblokk fölött :
1cm kᔐporcelán (gress) lapburkolat

- burkolatkiosztási tervlap szerint -
2mm Mapei/v. Cimsec gress-ragasztó
1 rtg. Mapei/v. Cimsec tapadóhíd
2mm Mapei/v. Cimsec önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat (C16)
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3cm EPS 100 lépéshang gátlás
20cm monolit vb födém -statika szerint
2mm teljes felületᜐ mennyezet-glettelés
3 rtg. diszperziós festés, hófehér Héra

R-10 : Lépcsᔐpihenᔐ :
1cm kᔐporcelán (gress) lapburkolat

- burkolatkiosztási tervlap szerint -
2mm Mapei/v. Cimsec gress-ragasztó
1 rtg. Mapei/v. Cimsec tapadóhíd
2mm Mapei/v. Cimsec önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
15cm monolit vb lépcsᔐszerkezet - statika szerint

R-11 : Karzat lépcsᔐs födéme :
7 mm ipari szᔐnyegpadló
1mm ragasztórtg.
2mm önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
16cm monolit vb födém, 30cm-t fellépcsᔐzᔐen
27,5-161,5cm Rigips rugós függesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25cm RB karton álmennyezet
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés, hófehér Héra

R-12 : Karzat alapfödéme :
7 mm ipari szᔐnyegpadló
1mm ragasztórtg.
2mm  Mapei/v. Cimsec önterülᔐ padlókiegyenlítᔐ
6cm hálóvasalt (4.2 15/15) úsztatott betonaljzat (C16)
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
3cm EPS 100 lépéshang gátlás
20cm monolit vb födém
27,5-161,5cm Rigips rugós függesztᔐ szerk.+ CD váz
2x1,25cm RB karton álmennyezet
teljes felületᜐ glettelés
3 rtg. diszperziós festés, hófehér Héra

R-13 : Karzat mellvédfala :
6mm Trespa Athlon hófehér belsᔐ oldali falburkolat, vb falba dübelezve
20cm széles monolit vb tartófal
2mm külsᔐ oldali glettelés
3rtg. diszperziós festés, hófehér Héra

R-14 : Külsᔐ egyenes vasbeton fal -irodai ablak parapetfala :
„Shadow box” parapetüveg: sunguard super neutral 51/28  6-14-6  #4 felületen festett

RAL 7037. üvegszerkezet Ug=1,1W/m2K 90% argontöltött
8cm légrés
30 cm monolit vb teherhordó fal - statika szerint
1cm belsᔐ oldali vakolatok:

- alsó 50cm magas sávban Weber.san L páraáteresztᔐ simítóvakolat
− ez felett normál cementvakolat

R-15 : Külsᔐ íves vasbeton fal - vizesblokk elᔐtétfalánál:
2 mm STO Lotusan öntisztuló vékonyvakolat
1 rtg. STO Putzgrund alapozó
2 mm dryvitháló + glett
1 rtg. STO Prim Plex alapozó/tapadóhíd
14 cm Rockwool Frontrock hᔐszig.

ragasztva+ mᜐanyag tárcsás dübellel rögz. ( 6db/tábla)
30 cm monolit vb teherhordó fal -statika szerint
12,5 cm gépészeti installációs légrés
7,5 cm CW váz (vb falhoz 40 és 80cm magasságban kirögzítve)
2x12,5mm RBI (impregnált) karton, feles eltolásban
2 rtg. Mapegum WP kenhetᔐ vízszigetelés,

lábazatban Mapeband gumiszalag begelettelésével
2mm Mapei/v. Cimsec gressragasztó
7mm vtg. fali kerámia burkolat 1,20m magasságig (60/30cm)

manhattan színᜐ Mapei impregnált fúgázóanyaggal


