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elöregyártott beton fedlap 5% lejtésben, az
elemek toldási hézagában vízzáró kétfázisú
dilatációs hézagképzéssel

méretezett rozsgamentes acél kötöelem a
vasbeton szerkezethez rögzítve

15 cm vastag monolit vasbeton attikafal

125 g/m2 felülettömegü
müanyag fátyol szüröréteg

16 cm vastag extrudált
polisztirolhab höszigetelés
lépcsös ütközöhézaggal
fektetve

formahabosított extrudált
polisztirolhab Austrotherm
Oazis szivárgó és víztározó
réteg

vegetáció és földkeverék

mosott kavics tüzvédelmi sáv a
peremek és tetöfelépítmények
mentén 50 cm széles sávban

8+1 cm üvegszáladalékos habarccsal bevont
lábazati exturdált polisztirolhab höszigetelés
a vasbeton attikafalhoz bitumenes
ragasztópogákkal rögzítve

cseppentö szegély

knauf CW 60*27 profil, az
álmennyezet vonalmenti háttámasza

beütödübel

horogvégü huzal

ankerfix gyorsrögzítö

knauf UD 28*27 szegélyprofil
beütödübellel a vasbeton
falhoz rögzítve

HTA 40/30 profil a falba betonozva

M12 nyomócsavar távtartó elem

HFV-7 csap,
kéregpanel felsö éléhez való fix rögzítés

menetes szárú finomállító

FPA-5-M-8,0 Halfen függesztö

HFV-1 ovális hüvely,
kéregpanel alsó élének megtámasztására

8 cm vastag elöregyártott vasbeton kéregpanel
egyedi látszóbeton felülettel

M 16-30 kapalpácsfejü csavar

tárcsás dübel, a höszigetelés rögzítése
a vasbeton hátszerkezethez,

táblánként 6 ponton

ásványi szálas höszigetelés külsö oldalán
üvegfátyol kasírozással, 60/120 cm-es táblákban,

dübelezéssel rögzítve

5 cm átszellöztetett légrés

elöregyártott beton fedlap 5% lejtésben, az
elemek toldási hézagában vízzáró kétfázisú

dilatációs hézagképzéssel

méretezett rozsgamentes acél kötöelem a
vasbeton szerkezethez rögzítve

15 cm vastag monolit vasbeton attikafal

125 g/m2 felülettömegü
müanyag fátyol szüröréteg

extrudált polisztirolhab
höszigetelés lépcsös

ütközöhézaggal fektetve

üvegfátyol feszültségkiegyenlítö
betétanyag, teljes felületen
fektetve,10 cm-es átfedéssel

9 cm vastag Nikecell D expandált
polisztirolhab höszigetelö lemez
1000/500 mm áblamérettel

formahabosított extrudált
polisztirolhab szivárgó és

víztározó réteg

vegetáció és földkeverék

mosott kavics tüzvédelmi
sáv a peremek és

tetöfelépítmények mentén
50 cm széles sávban

alapozó és
vékonyvakolat réteg
fehér színben

8+1 cm üvegszáladalékos habarccsal bevont
lábazati exturdált polisztirolhab höszigetelés a

vasbeton attikafalhoz bitumenes
ragasztópogákkal rögzítve

cseppentö szegély

beütödübel

horogvégü huzal

ankerfix gyorsrögzítö

knauf UD 28*27
szegélyprofil beütödübellel
a vasbeton falhoz rögzítve

20 cm vastag monolit vasbeton fal

üvegfátyol feszültségkiegyenlítö
betétanyag, teljes felületen
fektetve,10 cm-es átfedéssel

9 cm vastag Nikecell D expandált
polisztirolhab höszigetelö lemez
1000/500 mm áblamérettel

alapozó és
vékonyvakolat réteg
fehér színben

horganyzott acél cseppentöszegély
és vakolóprofil a vasbeton
hátszerkezethez rögzítve

kétfázisú tömítés: polifoam csík
rugalmas háttámasz és tartósan
rugalmas szilikon kitt kitöltés

korcolt lezárás

titáncink fémlemez fedés 5% lejtésben
szerelve

horganyzott acél merevítö L-profil a háttámasz
deszkázathoz csavarzással rögzítve

2,2*10 cm deszka háttámasz

lejtésadó fa ékelem alátét 60 cm-enként

horganyzott acél L-profil a
vasbeton hátszerkezethez

rögzítve

10 cm vastag expandált
polisztirolhab dilatáció,
50/100cm táblákban, a

szomszéd tüzfalhoz
habarcspogácsákkal rögzítve

PE fólia technológiai szigetelés

PE fólia technológiai szigetelés
mechanikai rögzítése felsö él

mentén

20 cm vastag monolit vasbeton fal

ásványi szálas höszigetelés
kitöltés

kétfázisú tömítés, tartósan rugalmas szilikon
kitt hézagképzés polifoam csík háttámasszal

fóliabádog a vízszigetelö lemez
lezárására, cseppentövel kialakítva

fóliabádog a vízszigetelö lemez lezárására,
cseppentövel kialakítva

2%

5%

R1P4

2%

5%

R1

P2

8. csomópont
kéregpanel burkolatú attika
csatlakozás

9. csomópont
attika csatlakozás a szomszéd
tüzfal felett

5%

10. csomópont
falcsatlakozás a szomszéd
tüzfal tetögerincéhez
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2 rtg bitumenes lemez
vízszigetelés 2% lejtésben
fektetve, teljes felületén
lángolvasztással rögzítve

hideg bitumenmáz kellösítés

6 cm lejtésadó aljzatbeton

20 cm vastag monolit
vasbeton födém

glettelés és diszperziós
festés

1 cm Polifoam peremdilatáció

cementhabarcs ékelem

12,5 mm Rigipsz gipszkarton építölemez
tartósan rugalmas kitt saroktömítés

2 rtg bitumenes lemez
vízszigetelés 2% lejtésben
fektetve, teljes felületén
lángolvasztással rögzítve

hideg bitumenmáz kellösítés

6 cm vastag lejtésadó
aljzatbeton

20 cm vastag monolit
vasbeton födém

1 cm Polifoam peremdilatáció

cementhabarcs ékelem

glettelés és diszperziós
festés

tartósan rugalmas kitt saroktömítés

glettelés és diszperziós
festés

szomszéd épület tetögerince

P8 P5


