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RÉTEGRENDEK

R1a PINCE PADLÓ - hidegburkolat
 2 cm kᔐporcelán burkolat, ragasztva
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 80 cm statikailag méretezett  ellenlemez
 5 cm védᔐbeton
 2 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajvíznyomás
elleni szigetelés. ). Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-
es átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 10 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R1b PINCE PADLÓ - mᜐhely/raktár
 3 mm rugalmas, repedésáthidaló, csúszásmentes mᜐgyanta burkolat
 10 cm vasalt aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 80 cm statikailag méretezett  ellenlemez
 5 cm védᔐbeton
 2 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajvíznyomás
elleni szigetelés. Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 10 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R1c PINCE PADLÓ - vizes helyiség
 2 cm kᔐporcelán burkolat, ragasztva
 ~3 mm cementbázisú üzemi használati víz elleni szigetelés
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 80 cm statikailag méretezett  ellenlemez
 5 cm védᔐbeton
 2 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajvíznyomás
elleni szigetelés. Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 10 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R2a FÖLDSZINT PADLÓ TALAJON - melegburkolat
 2 cm ragasztott parketta
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 20 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R2b FÖLDSZINT PADLÓ TALAJON - hidegburkolat
 2 cm kᔐporcelán burkolat, ragasztva
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 20 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R2c FÖLDSZINT PADLÓ TALAJON - vizes helyiség
 2 cm kᔐporcelán burkolat, ragasztva
 ~3 mm cementbázisú üzemi használati víz elleni szigetelés
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 20 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R3 FÖLDSZINT PADLÓ TALAJON - álpadló
 103 cm álpadló
 10 cm vasalt aljzatbeton
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 4 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 6 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 1 rtg hideg bitumen máz kellᔐsítés
 20 cm vasalt aljzat
 30 cm tömörített homokos kavics feltöltés

R4a ÁLTALÁNOS FÖDÉM - hidegburkolat
 2 cm kᔐporcelán burkolat, ragasztva
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 3 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
  glettelés, festés

R4b ÁLTALÁNOS FÖDÉM - melegburkolat
 2 cm ragasztott parketta
 8 cm aljzatbeton + kiegyenlítés
 1 rtg 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai réteg
 2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
 3 cm expandált polisztirolhab hᔐszigetelés (AUSTROTHERM AT-N100, vagy azzal egyenértékᜐ)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
  glettelés, festés

R5 FÖLDSZINT FELETTI TETᔀ - külsᔐ terasz
 3-5 cm kᔐ / térkᔐ burkolat
 >3 cm bazaltzúzalék ágyazat
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol szᜐrᔐréteg
 16 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés és szigetelésvédelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz szigetelés, mindkét réteg legalább 4mm

vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság -
10°C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban
10 cm-es átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással 
 2-15 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított

cementsimítás)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém

R6 FÖLDSZINT FELETTI TETᔀ - zöldtetᔐ
 >30 cm speciális termᔐföld kertészeti terv szerint
 1 rtg 136 g/m2 felülettömegᜐ nem szᔐtt mᜐanyag fátyol szᜐrᔐréteg
 4 cm perforált mᜐanyag lemez felületszivárgó, víztároló-vízelvezetᔐ réteg ( kertésszel egyeztetni kell a

kiviteli tervek készítése során)
 16 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés és szigetelés védelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz szigetelés. Az alsó réteg legalább 4mm

vastagságú üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400 N/5cm, szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°
C, hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm
vastagságú poliészter betétes ( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -
10°C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban
10 cm-es átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 2-15 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított

cementsimítás)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
 53 cm álmennyezeti tér és álmennyezet

R7 KARZAT FELETTI TETᔀ - nem járható tetᔐ
 10 cm mosott kavics leterhelés
 1 rtg legalább 130 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol szᜐrᔐréteg
 16 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés és szigetelésvédelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz szigetelés, mindkét réteg legalább 4mm

vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30%, hideghajlíthatóság -
10°C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban
10 cm-es átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással 
 2-15 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított

cementsimítás)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém

R8 LIFTAKNA ZÁRÓFÖDÉM - zöldtetᔐ
 ~100 cm speciális termᔐföld kertészeti terv szerint
 1 rtg 136 g/m2 felülettömegᜐ nem szᔐtt mᜐanyag fátyol szᜐrᔐréteg
 4 cm perforált mᜐanyag lemez felületszivárgó, víztároló-vízelvezetᔐ réteg ( kertésszel egyeztetni kell a

kiviteli tervek készítése során)
 16 cm lépcsᔐs ütközᔐhézagú extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés és szigetelés védelem
 2 rtg hegeszthetᔐ modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz szigetelés. Az alsó réteg legalább 4mm

vastagságú üvegfátyol betétes ( szakítóerᔐ 400 N/5cm, szakadó nyúlás 2 %, hideghajlíthatóság -10°
C, hᔐállóság +100 °C ); a felsᔐ réteg FLL gyökérálló minᔐsítéssel rendelkezᔐ, legalább 4,5 mm
vastagságú poliészter betétes ( szakítóerᔐ >800 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %, hideghajlíthatóság -
10°C, hᔐállóság +100 °C ). Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban
10 cm-es átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
 2-15 cm lejtésképzᔐ kavicsbeton (4 cm-es rétegvastagság alatt mᜐanyag adalékkal javított

cementsimítás)
 25 cm statikailag méretezett monolit vasbeton födém
  glettelés, festés

R9 MULTIFUNKCIONÁLIS ELᔀADÓTEREM FELETTI TETᔀ
 8 cm mosott kavics leterhelés
 1 rtg legalább 1,5 mm vastag UV álló PVC szigetelés
 16 cm lépésálló kᔐzetgyapot hᔐszigetelés, 2 rétegben fektetve
 1 rtg alufólia betétes bitumenes lemez párazárás
 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
  statikailag méretezett, kibetonozott trapézlemez
  acél fᔐtartó
  belsᔐ burkolat

R9 ZSINÓRPADLÁS FELETTI TETᔀ
 0,7 mm kettᔐs, tömített állókorcos fémlemez fedés
 6 mm alsó oldalán páraáteresztᔐ fóliával kasírozott szellᔐzᔐ alátét szᔐnyeg
 2,4 mm deszkázat
 >10 cm kiszellᔐztetett légrés, benne ácsszerkezetᜐ szaruzat
 16 cm lépésálló kᔐzetgyapot hᔐszigetelés, 2 rétegben fektetve
 1 rtg alufólia betétes bitumenes lemez párazárás
 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
  statikailag méretezett, kibetonozott trapézlemez
  acél tartószerkezet
  belsᔐ burkola

F1  PINCE FAL - talajvíznyomás zónájában
 15 cm szigeteléstartó fal zsalukᔐ fal
 0,5 cm felületkiegyenlítᔐ faldörzsölés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással 
 2 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajvíznyomás
elleni szigetelés. Mindkét réteg teljes felületen lángolvasztással rögzített, mindkét irányban 10 cm-es
átlapolásokkal toldva, a felsᔐ réteg fél lemezszélességᜐ eltolással fektetve.

 10 cm expandált polisztirol hab hᔐszigetelés, szigetelésvédelem
 25 cm monolit vasbeton pincefal
  glettelés, festés

F2  PINCE FAL - talajnedvesség zónájában, alápincézett épületrész mellett
 15 cm szigeteléstartó fal zsalukᔐ fal
 0,5 cm felületkiegyenlítᔐ faldörzsölés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással 
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 10 cm expandált polisztirol hab hᔐszigetelés, szigetelésvédelem
 25 cm monolit vasbeton pincefal
  glettelés, festés

F3  PINCE FAL - talajnedvesség zónájában
 10 cm extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés, szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4mm vastag, poliészter fátyol betétes ( szakítóerᔐ 700 N/5cm, szakadó nyúlás 30 %,

hideghajlíthatóság -10°C, hᔐállóság +100 °C ), modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással rögzítve, mindkét irányban 10 cm-es átlapolásokkal
toldva

 1 rtg hideg bitumenmáz kellᔐsítés 0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasználással 
 25 cm monolit vasbeton pincefal
  glettelés, festés

F4 VAKOLT VASBTEON FAL
 0,5 cm vékonyvakolat és hálóerᔐsítésᜐ glettelés
 18 cm ásványi szálas hᔐszigetelés
 25 cm monolit vasbeton fal
  glettelés, festés

F5 VAKOLT TÉGLA FAL
 0,5 cm vékonyvakolat és hálóerᔐsítésᜐ glettelés
 5 cm ásványi szálas hᔐszigetelés
 38 cm Hᔐszigetelᔐ falazóblokk
 1 cm beltéri vakolat
  glettelés, festés
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