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KNAUF tűzvédelmi
gipszkarton csík

CD 60x27x06
tartóprofil23x13 élvédő

AIR-LUX típusú hőhídmegszakítós
alumínium tokos nyílászáró szerkezet

hőszigetelő üvegezéssel /fix/

iGuzzini típusú iRound LED lámpatest
az álmennyezet síkjába építve

CD 60x27x06
tartóprofil

keresztösszekötő
és sarokhorgony

CD 60x77

KNAUF gipszkarton csík

CD 60x27x06
tartóprofil 23x13 élvédő

KNAUF impregnált gipszkarton álmennyezet
a belső téri vakolat színével megegyező vakolattal ellátva

EuroFox Fundermax Exterior
homlokzatburkolati elem

EuroFox MF 180 M11
keménygumi alátéttel a tartószerkezeti

falhoz csavarozással rögzítve

EuroFox MF L 50/100 mm alu tartó

EuroFox alumínium szellőzőrács

300/150/100/2 acél Z profil
hőszigetelés megfogására

15 mm vtg Rheinzink Vapozinc szellőző
szőnyeg /vízhatlan alátétszigeteléssel

az alján kasírozva és ragasztással
felületfolytonosítva/

Rheinzink kettős állókorcos fémlemezfedés

Rheinzink lemezsáv véglezárás lefektetett korccal

Schöck Isokorb Typ KXT. típusú
hőhídmegszakító elem HTE-Modullal és

120 mm vastag hőszigeteléssel
/nyírási és nyomatéki teherbírással tervezve/

BubbleDeck födőmszerkezet
a konzol előtti 1 m-es
szakaszon
a labdák elhagyásával
/hőhídmegszakító vasalás
lehorgonyzásához/

deszkázat a fém
lemez fedés aljzataként

0,5 cm műgyanta
felületkiegyenlítés

férc kapcsolat
kiegészítő tömítőszalaggal

XPS hab hőszigetelés hajlaték
a bitumenes vízszigetelés
felvezetésére
a hőszigetelés vonalvezetésének
folytonossá tétele miatt

EuroFox Fundermax Exterior
homlokzatburkolati elem

EuroFox Fundermax Exterior
homlokzatburkolati elem

1 rtg mod. bitumen vastaglemez
szigetelés

MŰTEREM

ELŐCSARNOK /beltér/BEJÁRAT /kültér/
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1 cm lány polifoam
dilatációs csík

ragasztott greslap lábazat
RHEAU THERM
S17x2,0 mm
padlófűtés csővezeték

Floormate 200
terhelhető szigetelés

F-R3

V-R1
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ACO típusú csapadékvíz
elvezető polimerbeton folyóka

100/125

alumínium szerkezetes
tetőfelülvilágító

6 mm ESG edzett
üvegezés

3 rétegű edzett üvegezés
/3.3.1 VSG Low-E/

külső oldali
EPDM membrán

belső oldali lég- és
párazáró EPDM membrán

pórszórt alumínium
takarás

1 cm belső oldali vakolat

1 cm lágy polifoam

cementhabarcs hajlaték
a bitumen vízszigetelés felvezetésére

3 % ellenlejtés

V-R8

MŰTEREM
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5 mm vtg
horganyzott acél L konzol
süllyesztett fejű csavarozással rögzítve

1 cm vtg gipszkarton
szárazvakolat

acél zártszelvény távtartó

6 mm UV álló gumi lemez

UV álló PUR bázisú tömítés
Sikaflex PRO2-HP háttámasszal

3 rétegű ragasztott üvegezés
/10/1,52/10/1,52/10/
float üveg és PVB fólia

2 rétegű ragasztott edzett üvegezés
/5 mm Low E-ESG
0,76mm PVB fólia/3 mm vtg

koracél vízorr

50 mm vtg hőkezelt
impregnált vörösfenyő ülőke

50 mm vtg hőkezelt
impregnált vörösfenyő ülőke

ragasztva

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés
/festhető/
élvédő

belső oldali lég és
párazáró EPDM lemez

pórszórt alumínium takarás

5 mm vtg koracél tartókonzol
diafragma merevítéssal

a fa ülőke rögzítésére
/szélessége 12 cm,

1 m-ként elhelyezve/

üvegszáladalékos habarcssal vértezett
extrudált polisztirol hab

hőszigetelés tárcsás dübeles mechanikai
rögzítéssel a terasz járófelületétől

számíttott 30 cm magasságban a
vasbeton falba vosszakötve

1,5 cm üvegszövet hálóval
erősített külső oldali vakolat

1 cm lágy polifoam
dilatációs csík

0,5 cm műgyanta
felületkiegyenlítés

2 rtg modifikált bitumen
vasteglemez szigetelés

külső oldali csapadékzáró
EPDM lemez

rendezvényterem akusztikai
álmennyezetének rögzítőelemei

cementhabarcs hajlaték
a bitumen vízszigetelés felvezetésére

V-R7

3 % ellenlejtés
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RÉSZLETRAJZOK M=1:5


	10 csomópont1

