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R1 Magastető rétegrend
  ke�ős hódfarkú cserépfedés
 2,5 cm  cserépléc
 2 cm  ellenléc
1 rtg.  alátét héjazat
15 cm   szarufa

R2 Intenzív zöldtető rétegrendje
  földtakarás
1 rtg   140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztó-szűrő réteg
6 cm   �ormanyomo� XPS oázislemez víztartó-vízelvezető réteg
1 rtg  140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztó-szűrő réteg
15 cm   Extrudált PS hab hőszigetelés
1 rtg   Villaverde E-Cu-5 gyökérálló lemez teljes felületen Iángolvasztva
1 rtg   Elastovill E-G 4 F/K á�edések lángolvasztással ragasztva
   PORMEX RAPID kellősítés,
4- cm  Lejtést adó aljzatbeton, simítva, dilatálva, min. 2% lejtéssel
  deszkazsaluzatú monolit vasbeton födém sta�kai tervek alapján
1 cm   külső vakolat
10 cm   XPS hőszigetelés, dübelezve
0,5 cm  vékonyvakolat, rabicerősítéssel

R3 Intenzív zöldtető rétegrendje helyiség �ölö�
  földtakarás
1 rtg   140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztó-szűrő réteg
6 cm   �ormanyomo� XPS oázislemez víztartó-vízelvezető réteg
1 rtg  140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztó-szűrő réteg
15 cm   Extrudált PS hab hőszigetelés
1 rtg   Villaverde E-Cu-5 gyökérálló lemez teljes felületen Iángolvasztva
1 rtg   Elastovill E-G 4 F/K á�edések lángolvasztással ragasztva
   PORMEX RAPID kellősítés,
4- cm  Lejtést adó aljzatbeton, simítva, dilatálva, min. 2% lejtéssel
   deszkazsaluzatú monolit vasbeton födém sta�kai tervek alapján
1,5  cm  belső nemesvakolat

R4 Födém rétegrend, magastető ala�
15 cm  ásványi szálas hőszigetelés
1 rtg   párazáró fólia
  monolit vasbeton födém, sta�kai tervek alapján
1 cm   belső vakolat

R5 Padló rétegrend, táblás PVC burkolat
0,3 cm   PVC burkolat, ragasztva
6 cm  aljzatbeton 36 m2-enként dilatálva
1 rtg  technológiai szigetelés
7 cm  úsztatóréteg hőszigetelés
15 cm  vasalt aljzat
5 cm   szerelőbeton
1 rtg  4 mm vtg modifikált bitumenes szigetelő lemez talajnedvesség ellen
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
5 cm   szerelőbeton
20 cm  kavicsréteg
  terme� talaj

R6 Padló rétegrend, PVC burkolat, vizes helyiség
0,3 cm  PVC burkolat, ragasztva
1 rtg  kent szigetelés
6 cm  aljzatbeton 36 m2-enként dilatálva
1 rtg  technológiai szigetelés
7 cm  úsztatóréteg hőszigetelés
15 cm  vasalt aljzat
5 cm   szerelőbeton
1 rtg  4 mm vtg modifikált bitumenes szigetelő lemez talajnedvesség ellen
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
5 cm   szerelőbeton
20 cm  kavicsréteg
  terme� talaj

R7 Kültéri faburkolat rétegrendje
3 cm  teljes telítéssel elláto� fa deszkázat párnafákon
5 cm  padlóburkolat párnafái
15 cm  homok ágyazóréteg
20 cm  kavics szivárgóréteg

R8 Külső teherhordó fal rétegrend
0,5 cm  külső vékonyvakolat rabichálóval erősítve
10 cm  EPS hõszig
1 cm   külső vakolat
30 cm  zsalukő falazat vasalva, kibetonozva
1 cm  belső vakolat
7,5 cm  YTONG előtét fal �este� �elüle�el

R9 Külső teherhordó fal rétegrend (földdel érintkező)
  terme� talaj
  földfeltöltés
1 rtg   geote��lia
2 cm   dombornyomo� műanyag drénlemez
10 cm  XPShõszig (szigetelésvédelem)
1 rtg  4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség ellen
1 rtg   hideg bitumenmáz kellősítés
1 cm   külső vakolat
30 cm  zsalukő falazat vasalva, kibetonozva
10 cm   légrés (gé�észe� vezetékek számára)
10  cm  YTONG válaszfalelem elfalazás �este� �elüle�el

R11 Külső teherhordó fal rétegrend (földdel érintkező, szigeteléstartó �alaza�al)
  terme� talaj
   földfeltöltés

kavics szivárgó réteg
12,5 cm  kisméretű tégla szigeteléstartó falazat
1 rtg   hideg bitumenmáz kellősítés
1 rtg  4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség ellen
4 cm   szigetelésvédő habarcsréteg
30 cm  zsalukő falazat vasalva, kibetonozva
10 cm   légrés (gé�észe� vezetékek számára)
10  cm  YTONG válaszfalelem elfalazás �este� �elüle�el

R13* ���aza� rétegrend
1,5 cm  lábaza �  (impregnált) nemesvakolat
  rabichálóval erősítve
10 cm  cementvértezetű lábaza� XPS hõszig
1 rtg  4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelő lemez
  talajnedvesség ellen
1 rtg  hideg bitumenmáz kellősítés
1 cm   vakolat
30 cm  zsalukő falazat vasalva, kibetonozva
1 cm  belső vakolat
7,5 cm  YTONG előtét fal �este� �elüle�el
1 rtg  kent bitumenmáz használa� víz elleni szigetelés (25 cm magasságig)
0,3 cm   ragaszto� PVC falburkolat 

R17 ��ka�al rétegrend
 1,5 cm   külső nemesvakolat
15 cm  monolit vasbeton a�ka�al
2 rtg  csapadékvíz elleni szigetelés
8 cm  cementvértezetű lábaza� hőszigetelés ragasztva

R20 Extenzív zöldtető rétegrendje helyiség �ölö�
15 cm  tálcás, szárazságtűrő, előre tele�íte� növényzet perforált tálcákban
1 rtg   140 g/m2 polipropilén fátyol elválasztó-szűrő réteg
20 cm   Extrudált PS hab hőszigetelés
2 rtg   bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés
   kent bitumenmáz kellősítés,
4- cm  Lejtést adó aljzatbeton, simítva, dilatálva, min. 2% lejtéssel
20 cm   deszkazsaluzatú monolit vasbeton födém
1,5  cm  belső nemesvakolat

R18 Térdfal rétegrendje
0,5 cm  külső vékonyvakolat rabichálóval erősítve
10 cm  EPS hõszig
1 cm   külső vakolat
30 cm  zsalukő falazat vasalva, kibetonozva
1 rtg  párazárás
10 cm   nagy tömörségű ásványi szálas hőszigetelés, ragasztva


