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- kültéri burkolat /kiselemes bontott tégla/              12 cm
- homokágyazat lejtésben                                            5 cm

-földfeltöltés                                                               40 cm
- tömörített homokos kavics                                      25 cm

R5

- termett talaj

- homlokzati burkolat /kiselemes bontott tégla/      12 cm
- légrés                                                                        5 cm

-EPS hoszig /2 rtg NIKECELL Perimeter duo/           12 cm
- dryvit ragasztóba ágyazott üvegháló                        1 cm

- belso vakolat                                                           1,5 cm

R4

- kiselemes bontott tégla burkolat                           38 cm

B-B Metszet felvétele C-C Metszet felvétele

CS-01

CS-02

CS-03

CS-07R2

R2

- lépésálló hoszig                                                         5cm
  /NIKECELL NC 100/

- termett talaj

- padlóburkolat                                                          12 cm
  /impregnált kiselemes bontott tégla -furészelt/
- burkolatragasztó                                                     3 mm
  /CM 14 Express Gyorskötésu flexibilis/
- aljzatkiegyenlíto szálerosítésu estrich                    6 cm
   /2rtg közötte padlófutés csövei/
- technológiai szigetelés PE fólia
  /SOLFLEX padlófutés alátétfólia, metallizált/

- vasalt aljzat beton                                                   10 cm

- kavics ágyazat                                                   0,05 mm
/osztályozott 16-32 szemnagyság/
- földvisszatöltés                                                      45 cm

- hoszigetelés /NIKECELL Perimeter S 35/              10 cm

- talajnedvesség elleni szig.                                          1rtg
  /Restix SK EPDM bit.lemez/

-technológiai szig /SOLFLEX PE fólia/

Rétegrendek

- kézi vetésu klinker tégla                                           6 cm
   /terca milano/
- vízátereszto habarcs /MUREXIN DM 100/                3 cm
   rozsdamentes acélháló erosítéssel

- perforált muanyag PVC lemez                                 2 mm
- geotextília Dupont Typar SF 150G/m                         1 rtg

- trapézlemez /LTP45 LINDAB/                                43 mm

R7

- hoszigetelés /NIKECELL NC 200/                           16 mm
- párazáró fólia/DuPont Airguard reflective/     0,05 mm
- monolit vasbeton födém C25/30 beton                 25 cm
  B500 acélmin.

- csapadékvíz ell.szig/resitrix classic EPDM/            1 rtg

- ragasztó habarcs /KL 1 Flex Murex/                      15 mm
- furészelt kisméretu bontott tégla                          2,5 cm

R7

rozsdamentes acél rögzítopálca

árnyékoló rács

perforált felhajtott
rozsdamentes acél
szegély lemez

Rheinzink titáncink fallefedés,
0.8 mm vastag, 36 cm kiterített szélesség

rámpa képzés lejtéssel

hézagosan fektetett
téglasor

a fugák vonalát követo
biztonsági rács

szellozo rés


