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r4
3 cm gránit lap
1 cm ágyazóhabarcs
6 cm aljzatbeton (1 cm PERIMATE peremszigeteléssel)
1 rtg. PE fólia
4 cm AUSTROTHERM AT-L4 lépés és hanggátló EPS lemez
1 rtg. PE fólia
15 cm 15 cm vastag monolit vasbeton lemez, 25x35 méretezett monolit

vasbeton gerendával,
8 cm KNAUF álmennyezeti rendszer:
 2 réteg c 50-es profil, üvegszövet fólia és 2 réteg festett, 1,25 cm vastag

gipszkarton lemez

r8
a

a

r4

R5

R6a

r8
3 cm gránit lap
1 cm ágyazóhabarcs
6 cm aljzatbeton (1 cm PERIMATE peremszigeteléssel)
1 rtg. PE fólia
4 cm AUSTROTHERM AT-L4 lépés és hanggátló EPS lemez
1 rtg. PE fólia
15 cm monolit vasbeton lemez fehér, látszóbeton felülettel

r8

r2
0,7 mm szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez burkolat
 HILTI dübel
6 mm acél szorítólemez
1 rtg. 3 mm vastag EPDM gumilemez alátét
2 cm 10.10 víztiszta biztonsági üveg
1 rtg. 3 mm vastag EPDM gumilemez alátét
6 mm acél szorítólemez
 szerkezet

r4 f3 r5

f3
2 cm 520 x 120 cm méretü, ragasztott höszigetelö üvegtábla, 7 x 2,3

cm-es porszórt rozsdamentes acélbordák közé ragasztva,
szilikonbázisú rugalmas üvegragasztóval.

21 cm átszellöztetett légréteg
25 cm 25x25 cm-es vasbeton pillér
8,5 cm átszellöztetett légréteg
2 cm 370 x 120 cm méretü, ragasztott höszigetelö üvegtábla, 10 x 3

cm-es porszórt rozsdamentes acélbordák közé ragasztva,
szilikonbázisú rugalmas üvegragasztóval.

r5
5 cm gránit lap
50-60 cm ALWITRA szintezhetö álpadló, távtartó rendszer
4 mm perforált bitumenes vastaglemez
2x4 mm SBS-el modifikált bitumenes vastaglemez csapadék elleni

vízszigetelés (BAUDERFLEX S-V4)
1 rtg. bitumenmáz/bitumenemulzió kellösítés
5-10 cm aljzatbeton
15 cm vasbeton lemez
70cm íves, törtvonalú, méretezett, monolit vasbeton gerenda
 buszgarázs légtere (sprinkler rendszer és légkezelö rendszerek)

r4
3 cm gránit lap
1 cm ágyazóhabarcs
6 cm aljzatbeton (1 cm PERIMATE peremszigeteléssel)
1 rtg. PE fólia
4 cm AUSTROTHERM AT-L4 lépés és hanggátló EPS lemez
1 rtg. PE fólia
15 cm 15 cm vastag monolit vasbeton lemez, 25x35 méretezett

monolit vasbeton gerendával,
8 cm KNAUF álmennyezeti rendszer:
 2 réteg c 50-es profil, üvegszövet fólia és 2 réteg festett, 1,25

cm vastag gipszkarton lemez

R6b

R7 Fóliabádogra hegesz-
tett szigetelölemez

Uv-álló
szilikonkitt

Uv-álló
szilikonkitt Üvegtartó függöleges

borda talprögzítö
acélprofilja
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