
Diploma 2012 Tavasz
Joseph Haydn Koncertközpont
Készítette: Kovács Dániel
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R1 udvarburkolat
 12cm monolit beton térburkolat min. 35m2-ként dilatálva
 5cm 0-16 tömörített zúzott kavics
 15cm 0-36 tömörített zúzott kavics
  termett talaj

R2 mozgatható nézőtér

 2,5cm tölgy padlóburkolat
 2rtg. vastag rétegelt lemez
 8cm 8*8-as párnafa
 8cm  8*8-as párnafa gumírozott parafa papuccsal
  5cm izolit hangelnyelő szigetelés
 2rtg vastag rétegelt lemez
  méretezett  I  acél tartószerkezet
  gépészeti tér 

R4 köztes tér
 9cm monolit beton burkolat hálós vasalattal
  vasalathoz rögzített padlófűtéssel
  PE fólia technológiai szigetelés
 5cm EPS lépéshang szigetelés Austrotherm ATL2
 5 cm EPS hőszigetelés Austrotherm AT-N100
 0,4cm  2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  poliészter hordozórétegű, teljes felületen
  lángolvasztással rögzítve, 10 cm-es
  átlapolással toldva Villas Elastovil E-G 4F/K
  - 300g/m2 hideg bitumenmáz kellősítés Villas Pormex
 10cm hálósan vasalt monolit vasbeton aljzatlemez
 15cm 0-36 tömörített zúzuttkavics
  termett talaj
  
R5 belső padlóburkolat

 1cm STO műgyanta padlóburkolat
 9cm hálósan vasalt ajzatbeton, vasalathoz rögzített padlófűtéssel
 1rtg. PE fólia technológiai szigetelés
 5cm EPS lépéshang szigetelés Austrotherm ATL2
 5cm EPS hőszigetelés Austrotherm AT-N100
 0,4cm  2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  poliészter hordozórétegű, teljes felületen
  lángolvasztással rögzítve, 10 cm-es
  átlapolással toldva Villas Elastovil E-G4F/K
  300g/m2 hideg bitumenmáz kellősítés Villas Pormex
 10cm  hálósan vasalt monolit vasbeton aljzatlemez
 15cm  0-36 tömörített zúzottkavics
  termett talaj

R3 koncertterem pincepadló

 5cm simított beton
 10cm hálósan vasalt ajzatbeton
 1rtg. PE fólia technológiai szigetelés
 5cm EPS lépéshang szigetelés Austrotherm ATL2
 5cm EPS hőszigetelés Austrotherm AT-N100
 0,4cm  2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez
  talajnedvesség elleni szigetelés,
  poliészter hordozórétegű, teljes felületen
  lángolvasztással rögzítve, 10 cm-es
  átlapolással toldva Villas Elastovil E-G4F/K
  300g/m2 hideg bitumenmáz kellősítés Villas Pormex
 30-55cm  hálósan vasalt monolit vasbeton aljzatlemez
 5cm  szerelőbeton
  termett talaj

R8 általános padlástér

  fa tetőszerkezet
 1rtg. bitumenes alátétlemez
 2cm betonsimítás
 1rtg. PE technológiai szigetelés
 5cm EPS szigetelés Austrotherm ATL2
 1rtg. PE technológiai szigetelés
 20cm  vasbeton födémlemez
 1,5cm belső vakolat
 0,5cm glettelés-festés
  
T1 koncertterem tető

 1rtg. állókorcolt rézlemez burkolat
 1rtg.  szellőző alátétszőnyeg, hangcsillapító paplan Dörken-Delta Trela
  2,2cm  hézagosan terített gyalult deszkázat 120/22
 10cm  átszellőztetett légréteg, ellenlécezés 5/10
 1 rtg. másodlagos vízszigetelés Dörken
 20cm Rockwool ásványgyapothőszigetelés
  kettős pallóváz 5/5 és 5/15
  kapcsolódási pontoknál gumírozott toldás
 1rtg. pallók alatti hangcsillapító gumi lemez
 1 rtg.  párazáró réteg Dörken-Delta Párazáró GP
 40cm vasbeton lemez
 3cm méretezett hangelnyelő szigetelás dűbelezéssel rögzítve
  gépészeti tér
 20cm tölgy gerendák közti tölgy hangvisszaverő réteg (8cm)
  koncertterem belső tér
T2 általásnos tetőtér

 1rtg. állókorcolt rézlemez burkolat
 1rtg.  szellőző alátétszőnyeg, hangcsillapító paplan Dörken-Delta Trela
  2,2cm  hézagosan terített gyalult deszkázat 120/22
 10cm  átszellőztetett légréteg, ellenlécezés 5/10
 1 rtg. másodlagos vízszigetelés Dörken
 20cm Rockwool ásványgyapothőszigetelés
  kapcsolódási pontoknál gumírozott toldás
  kettős pallóváz 5/5 és 5/15
 1 rtg.  párazáró réteg Dörken-Delta Párazáró GP
 2,4cm  teljes felületű deszkázat
 20cm szarufák
  padlástér
F1 meglévő épület falazat

  régészeti feltárások után helyreállított külső vakolat
  szín: Trilak Naturit  0005-Y50R_S1010-Y40R_S2010-Y40R keverék
  statikai felmérések után helyreállított falazat
  régészeti feltárások után helyreállított belső vakolat (helyenként márvány burkolat)
F2 koncertterem padlás fal

 1rtg. fekvőkorcolt rézlemez burkolat
 1rtg.  szellőző alátétszőnyeg, hangcsillapító paplan Dörken-Delta Trela
 2,2cm  teljes felületű deszkázat 120/24
 5cm  átszellőztetett légréteg, ellenlécezés 5/5
 1 rtg. szélzáró páraáteresztő fólia Dörken -Delta Vent
 15cm Rockwool ásványgyapothőszigetelés
  kettős pallóváz 5/5 és 5/15
  kapcsolódási pontoknál gumírozott toldás
 1rtg. pallók alatti hangcsillapító gumi lemez
 1 rtg.  párazáró réteg Dörken-Delta Párazáró GP
 40cm vasbeton fal
 3cm méretezett hangelnyelő szigetelás dűbelezéssel rögzítve
  gépészeti tér
 
F3 koncertterem általános fal

 1rtg. fekvőkorcolt rézlemez burkolat
 1rtg.  szellőző alátétszőnyeg, hangcsillapító paplan Dörken-Delta Trela
 2,4cm  teljes felületű deszkázat 120/24
 5cm  átszellőztetett légréteg, ellenlécezés 5/5
 1 rtg. szélzáró páraáteresztő fólia Dörken -Delta Vent
 15cm Rockwool ásványgyapothőszigetelés
  kettős pallóváz 5/5 és 5/15
  kapcsolódási pontoknál gumírozott toldás
 1rtg. pallók alatti hangcsillapító gumi lemez
 1 rtg.  párazáró réteg Dörken-Delta Párazáró GP
 40cm vasbeton fal
 3cm méretezett hangelnyelő szigetelés dűbelezéssel rögzítve
 20cm hangvisszaverő fal tartószerkezet IPE180
 20cm hangvisszaverő fal 10/20 tölgyfa oszlopok-gerendék
  közötte 8cm vastag tölgyfa hangvisszaverő elemek
 
F4 koncertterem belső terekkel határolt fal

 1rtg. fekvőkorcolt rézlemez burkolat
 1rtg.  szellőző alátétszőnyeg, hangcsillapító paplan Dörken-Delta Trela
 2,4cm  teljes felületű deszkázat 120/24
 25cm  átszellőztetett légréteg, ellenlécezés 5/5_5/5 _5/15
 1rtg. pallók alatti hangcsillapító gumi lemez
 40cm vasbeton fal
 3cm méretezett hangelnyelő szigetelés dűbelezéssel rögzítve
 20cm hangvisszaverő fal tartószerkezet IPE180
 20cm hangvisszaverő fal 10/20 tölgyfa oszlopok-gerendék
  közötte 8cm vastag tölgyfa hangvisszaverő elemek
 
F5 koncertterem pincefal

  termett talaj
  kavicsfeltöltés 
 1rtg. Drane lemez szigetelés védelmére
 10cm XPS hőszigetelés Austrotherm XPS TOP 70
 0,4cm  4 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez
  talajvíz elleni szigetelés,
  poliészter hordozórétegű, teljes felületen
  lángolvasztással rögzítve, 10 cm-es
  átlapolással toldva Villas Elastovil E-G4F/K
  300g/m2 hideg bitumenmáz kellősítés Villas Pormex
 40cm vasbeton fal
 3cm méretezett hangelnyelő szigetelés dűbelezéssel rögzítve

falmetszet m20


