RP.F.01!talajon fekvő padló, greslap burkolat közlekedőtérben

RP.1.01!emeleti padló, greslap burkolat közlekedőtérben

RP.F.03!talajon fekvő hidegpadló, csúszásmentes keámia burkolat
! !fürdőkben, vizes helyiségekben

!ragasztott greslap burkolat
!önterülő aljzatkiegyenlítő réteg (PADLOPON)
!aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal dilatálva
!0,4mm PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
!expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés (pl.:AUSTROTHERM AT-N100)
!min. 4mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez, talajnedvesség elleni szigetelés,
!teljes felületén lángolvasztással hegesztve, csatlakozásuk megfelelően átlapolva
!hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
!vasbeton padlólemez, statikai tervek szerint
!szerelőbeton C8-16/KK
!tömörített kavicságyazat
!termett talaj

1,0 !cm
1 !rtg
8,0 !cm
1 !rtg
4,0 !cm
!
2,0 !cm

!ragasztott greslap burkolat
!önterülő aljzatkiegyenlítő réteg (PADLOPON)
!aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal dilatálva
!0,4mm PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
!lépéshang szigetelés, lépésalló ásványgyapot szigetelés elhelyezése két rétegben
!(ROCKWOOL STEPROCK v. egyenértékű)
!lépéshang gátló úsztató réteg a határoló falak mellett az aljzat magasságáig felhajtva
!(AUSRTOTHERM AT-L2 v. egyenértékű)
20,0!cm !monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint
! !álmennyezeti tér
2,5 !cm !függesztett monolit gipszkarton álmennyezet
2 !rtg !glettelés
3 !rtg !diszperziós festés

1,0 !cm !csúszásmentes kerámia padlóburkolat, rendszerazonos vízzáró ragasztással
1 !rtg. !használati víz elleni bevonatszigetelés, oldalfalakra megf.
! !magasságig felvezetve (pl.: MAPEI)
8,0 !cm !aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal
1 !rtg. !PVC technológiai szigetelő fólia
5.0 !cm !expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés (pl.:AUSTROTHERM AT-N100)
1 !rtg. !min. 4mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez, talajnedvesség elleni szigetelés,
! !teljes felületén lángolvasztással hegesztve, csatlakozásuk megfelelően átlapolva
1 !rtg. !hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
40,0!cm !vasbeton padlólemez, statikai tervek szerint
5,0 !cm !szerelőbeton C8-16/KK
20,0!cm !tömörített kavicságyazat
- ! !termett talaj

2,0 !cm
!
5,0 !cm
!
5,0 cm
!
50,0!cm
- !

RP.F.02!talajon fekvő melegpadló, linóleum burkolat gyermekszobákban,
! !öltöző-átadókban

3 !mm!linóleum v. természetes gumi padlóburkolat a toldásoknál saját anyagával hegesztve
! !(FORBO, NORA, MARMOLEUM, ARMSTRONG v. egyenértékű gyártmány)
1 !rtg. !teljes felületű ragasztás
1 !rtg. !önterülő aljzatkiegyenlítő réteg (PADLOPON)
8.0 !cm !aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal
1 !rtg. !PVC technológiai szigetelő fólia
5.0 !cm !expandált polisztirolhab lemez hőszigetelés (pl.:AUSTROTHERM AT-N100)
1 !rtg. !min. 4mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez, talajnedvesség elleni szigetelés,
! !teljes felületén lángolvasztással hegesztve, csatlakozásuk megfelelően átlapolva
1 !rtg. !hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
40,0!cm !vasbeton padlólemez, statikai tervek szerint
5,0 !cm !szerelőbeton C8-16/KK
20,0!cm !tömörített kavicságyazat
- ! !termett talaj

!FINNFOREST THERMOWOOD impregnált fa teraszburkolat, rejtett rögzítéssel
!alátétszerkezethez rögzítve, felületkezelve (pl.: REMMERS-Aidol)
!FINNFOREST THERMOWOOD impregnált fa alátétszerkezet, a terasz!burkolatra megőleges irányban, 50,0 cm-ként
!FINNFOREST THERMOWOOD impregnált fa alátétszerkezet, a terasz!burkolattal párhuzamos irányban 50,0 cm-ként a kavicságyazatba fektetve
!tömörített kavicságyazat osztályzott, kulé kavics
!termett talaj

1,0 !cm
1 !rtg
!
8,0 !cm
1 !rtg
4,0 !cm
!
2,0 !cm

!csúszásmentes kerámia padlóburkolat, rendszerazonos vízzáró ragasztással
!használati víz elleni bevonatszigetelés, oldalfalakra megf.
!magasságig felvezetve (pl.: MAPEI)
!aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal dilatálva
!0,4mm PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
!lépéshang szigetelés, lépésalló ásványgyapot szigetelés elhelyezése két rétegben
!(ROCKWOOL STEPROCK v. egyenértékű)
!lépéshang gátló úsztató réteg a határoló falak mellett az aljzat magasságáig felhajtva
!(AUSRTOTHERM AT-L2 v. egyenértékű)
20,0!cm !monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint
! !álmennyezeti tér
2,5 !cm !függesztett monolit gipszkarton álmennyezet
2 !rtg !glettelés
3 !rtg !diszperziós festés

RP.F.05!talajon fekvő kölső padlóburkolat, gazdasági bejárat

5,0 !cm !térkő burkolat (pl.: SEMMELROCK 20x20 cm)
5-10!cm !tömörített homok ágyazat
5,0 !cm !extrudált terhelhető polisztirolhab lemez hőszigetelés
! !(pl.:AUSTROTHERM TOP®30 v. egyenértékű)
1 !rtg. !min. 4mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez, talajnedvesség elleni szigetelés,
! !teljes felületén lángolvasztással hegesztve, csatlakozásuk megfelelően átlapolva
1 !rtg. !hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
5-10!cm !lejtésképző aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva
25,0!cm !vasbeton padlólemez, statikai tervek szerint
5,0 !cm !szerelőbeton C8-16/KK
20,0!cm !tömörített kavicságyazat
- ! !termett talaj

RT. 02

RP.1.03!emeleti melegpadló, linóleum burkolat irodában
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1
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1
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1
!rtg
15,0 !cm
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!
1
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!
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!
2
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3
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3 !mm!linóleum v. természetes gumi padlóburkolat a toldásoknál saját anyagával hegesztve
! !(FORBO, NORA, MARMOLEUM, ARMSTRONG v. egyenértékű gyártmány)
1 !rtg. !teljes felületű ragasztás
1 !rtg. !önterülő aljzatkiegyenlítő réteg (PADLOPON)
8,0 !cm !aljzatbeton, előírásszerűen dilatálva, széleken 1.0 cm POLIFOAM szalaggal dilatálva
1 !rtg !0,4mm PE fólia technológiai szigetelés, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
4,0 !cm !lépéshang szigetelés, lépésalló ásványgyapot szigetelés elhelyezése két rétegben
! !(ROCKWOOL STEPROCK v. egyenértékű)
2,0 !cm !lépéshang gátló úsztató réteg a határoló falak mellett az aljzat magasságáig felhajtva
!(AUSRTOTHERM AT-L2 v. egyenértékű)
20,0!cm !monolit vasbeton födém, statikai tervek szerint
2 !rtg !glettelés
2 !rtg !beonfestés

RT. 01

RP.1.02!emeleti hidegpadló, csúszásmentes keámia burkolat
! !vizes helyiségekben

RP.F.04!talajon fekvő külső padló, faburkolat külső fedett teraszon

min.10
!
0,8 !cm
1
!rtg
1
!rtg
1
!rtg
15,0 !cm
0-5,0 !cm
!
1
!rtg
1 ! rtg
20 !cm
!

RT. 03
------

! járható lapostető belső tér felett

!fagyálló kültéri beton járólap
!cm
!bazaltzúzalék feltöltés, leterhelő réteg
!dombornyomott műanyag szivárgóréteg
!geotextília elválasztó-védő réteg (pl.: TYPAR geotextília)
!lágy PVC csapadékvíz elleni szigetelés
!200 g/m2 műanyag filc elválasztó réteg
!ásványgyapot hőszigetelés (pl.:ROCKWOOL MONROCK MAX-E)
!ásványgyapot hőszigetelés lejtésképző elem, 2,5% felületi lejtésképzéssel,
!(pl.:ROCKWOOL ROCKFALL lejtésképző elem)
!alumínium kasírozású bitumenes vékonylemez, párazáró réteg
hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
!monolit vasbeton födémlemez
!álmennyezeti tér
!függesztett monolit gipszkarton álmennyezet
!(vizes helyiségekben impregnált kivitelben)
!glettelés
!diszperziós festés

! lapostető gyermekszobák felett

!cm
!mosott kavics feltöltés, leterhelő réteg
!attika fal mentén egy sor fagyálló betonlap (40/40/4cm) leterheléssel
!dombornyomott műanyag szivárgóréteg
!geotextília elválasztó-védő réteg (pl.: TYPAR geotextília)
!lágy PVC csapadékvíz elleni szigetelés
!200 g/m2 műanyag filc elválasztó réteg
!ásványgyapot hőszigetelés (pl.:ROCKWOOL MONROCK MAX-E)
!ásványgyapot hőszigetelés lejtésképző elem, 2,5% felületi lejtésképzéssel,
!(pl.:ROCKWOOL ROCKFALL lejtésképző elem)
!alumínium kasírozású bitumenes vékonylemez, párazáró réteg
hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
!monolit vasbeton födémlemez
! glettelés, festés

RT. 04

! járható lapostető külső tér felett

4,0 !cm !fagyálló kültéri beton járólap
min.6,0 !cm
!bazaltzúzalék feltöltés, leterhelő réteg
0,8 !cm !dombornyomott műanyag szivárgóréteg
1
!rtg !geotextília elválasztó-védő réteg (pl.: TYPAR geotextília)
1
!rtg !lágy PVC csapadékvíz elleni szigetelés
1
!rtg !200 g/m2 műanyag filc elválasztó réteg
15,0 !cm !ásványgyapot hőszigetelés (pl.:ROCKWOOL MONROCK MAX-E)
0-5,0 !cm !ásványgyapot hőszigetelés lejtésképző elem, 2,5% felületi lejtésképzéssel,
! !(pl.:ROCKWOOL ROCKFALL lejtésképző elem)
1
!rtg !alumínium kasírozású bitumenes vékonylemez, párazáró réteg
1 ! rtg hideg bitummáz kellősítés, 0,3 - 0,5 kg/m2 anyagfelhasználással
20 !cm !monolit vasbeton födémlemez
! !álmennyezeti tér
10 !cm !ásványgyapot hőszigetelés (pl.:ROCKWOOL )
1,5 !cm !homlokzati alapvakolat hálós erősítéssel
2 !rtg. !külső, erősített homlokzati glettelés
2 !rtg. !homlokzati festés

! Fedett terasz lefedés

RF.01 !Külső térelhatároló falazat

Megjegyzés:

3 !rtg. !diszperziós festés
2 !rtg. !glettelés
1,0 !cm !belső javított mészhabarcs vakolat
30 !cm !POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
10 !cm !homlokzati hőszigetelés mechanikai rögzítéssel
! !(AUSRTOTHERM H80 v. egyenértékű)
1,5 !cm !homlokzati alapvakolat hálós erősítéssel
2 !rtg. !külső, erősített homlokzati glettelés
2 !rtg. !homlokzati festés

RF.02 !Külső térelhatároló falazat csatl ép. mellett

3 !rtg. !diszperziós festés
2 !rtg. !glettelés
1,0 !cm !belső javított mészhabarcs vakolat
30 !cm !POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
10 !cm !homlokzati hőszigetelés (AUSRTOTHERM H80 v. egyenértékű)
! !dilattáció
! !csatlakozó tűzfal

RF.03 !belső tartószerkezeti falazat vizes helyiségben
3 !rtg. !diszperziós festés
2 !rtg. !glettelés
1,0 !cm !belső javított mészhabarcs vakolat
30 !cm !POROTHERM NF 30 teherhordó falazat
1,0 !cm !belső javított mészhabarcs vakolat
1 !rtg !használati víz elleni bevonatszigetelés (pl.: MAPEI)
1,0 !cm !ragasztott fali csempeburkolat

RF.04 !belső szerelt fal (vizes helyiségben)

3 !rtg. !diszperziós festés
2 !rtg. !glettelés
2*1,2 !cm
!gipszkarton burkolat
10 !cm !szerelt gipszkarton váz, közte 7,0 cm ásványi anyagú
! !nagy tömegsűrűségű hangszigetelés
2*1,2 !cm
!impregnált gipszkarton burkolat
1 !rtg !használati víz elleni bevonatszigetelés (pl.: MAPEI)
1,0 !cm !ragasztott fali csempeburkolat

±0.00=104,55 mBf.
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