P12: MEGLÉVŐ TETŐ RÉTEGRENDJE:
10/15-10/16 szarufa
2,5 cm vastag cserét tartó lécezés
kettős hódfarkú cserépfedés

hódfarkú kett ős
cserépfedés a meglév ő
tetőn

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNA
0,7 mm vastag titáncink lemez
6 mm vastag szellőző alátét
1,5 cm vastag OSB lemez 0,5 %-os lejtésben impregnált fenyő
alátétfákon
10 vm vastag kőzetgyapot hőszigetelés
2 mm vastag acél lemez

P11: ÚJ UDVARLEFEDÉS RÉTEGRENDJE
változó keresztmetszetű I profilú sűrű bordás íves acél tartók
hőmozgást engedő inga támaszok
félstrukurális acél hőszigetelő bordarendszer 50/80-as elemekből
hőszigetelő kettős üvegezés a belső oldalon 2x 6 mm vastag ragasztott üveg,
a külső oldalon 8 mm vastag edzett, 50%- os napvédő réteggel bevont
üvegfelület

0,7 mm vastag
titáncink lemez

kidolgozott
inga kapcsolat

2x 6 mm vastag
ragasztott üveg

8 mm edzett 50%-os
fényvédó réteggel
ellátott üveg

6 mm vastag
szell őző alátét tartósan rugalmas
UV álló tömítés
1,5 cm
vastag OSB
lap

szarufa kiváltása

inga kapcsolat

P11: ÚJ UDVARLEFEDÉS RÉTEGRENDJE
változó keresztmetszetű I profilú sűrű bordás íves acél tartók
hőmozgást engedő inga támaszok
félstrukurális acél hőszigetelő bordarendszer 50/80-as elemekből
hőszigetelő kettős üvegezés a belső oldalon 2x 6 mm vastag ragasztott üveg,
a külső oldalon 8 mm vastag edzett, 50%- os fényvédő réteggel bevont
üvegfelület

F7

íves acél tartó I profilból hegesztett
változó keresztmetszet

üvegtetőt tartó borda
50/80

fűrőkábel

párazárás és hőszigetelés az udvartér és a
padlástér között

rugalmas tömítés
inga kapcsolat
P10: PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE
OSB lap járófelület
15 cm kőzetgyapot hőszigetelő réteg
4 cm magas meglévő padlástégla burkolat
20 cm meglévő homokfeltöltés
20 cm vastag meglévő monolit vasbeton födémlemez
belső téri vakolat

kőzetgyapot
szigetelés fa
burkolat
mögött

fűthető csapadékvíz
elvezető csatorna 0,5
%- os lejtésben
kialakítva

P10: PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE
OSB lap járófelület
15 cm kőzetgyapot hőszigetelő réteg
4 cm magas meglévő padlástégla burkolat
20 cm meglévő homokfeltöltés
20 cm vastag meglévő monolit vasbeton födémlemez
belső téri vakolat

íves acél tartó befogása
dübelezéssel (4x M16)

26/30
kötőgerenda

39

változó keresztmetszetű íves acél
tartó, I profilból hegesztett

fűtetlen padlástér

15
10/10 sárgerenda

helyreállított párkány

15

43

20

meglévő vasbeton
födémlemez
kiegészítése
koszorúrúval az íves
tartók fogadására

4
20

16

4

15

15

61

20

íves acél tartó befogása
dübelezéssel (4x M16)

20

20

beöntő betonozás szintbeállítás

20 cm vastag meglévő
vasbeton födémlemez új,
változó szélességű
peremvonala

RT1: Az íves tartó csatlakozása a
déli szárnyhoz, az udvar szélesebb
részein

RT2: Az íves tartók csatlakozása a
déli épületszárnyhoz, az udvar
mentén végig azonos

RT3-4: az új tartószerkezet
dilatációja. A nyugati és a
keleti oldalon az új fedés két
szélső szakasza függetlenül
kerül kialakításra, a meglévő
tetőkhez rendelve.

fekvő ereszcsatorna

6 cm széles
szerkezetdilatáci
ós sáv

üvegfedést tartó
bordarendszer esésiránnyal
párhuzamos eleme

hőszigetelő
üvegfedés

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ CSATORNA
0,7 mm vastag titáncink lemez
6 mm vastag szellőző alátét
1,5 cm vastag OSB lemez 0,5 %-os lejtésben impregnált fenyő
P11 alátétfákon
10 vm vastag kőzetgyapot hőszigetelés
2 mm vastag acél lemez

2 mm vastag L acél profilok az
üvegtáblákat tartó bordák rögzítéséhez

párazáró fólia

keményfa gerenda

F6:TÉRELHATÁROLÁS RÉTEGRENDJE
1 cm vastag préselt lemez, a kőzetgyapot takarására
kőzetgyapot hőszigetelés a szarufák között
párazáró fólia
faburkolat

FŰTÖTT UDVARTÉR

lakozott acél
lemezek

I szelványből
hegesztett
változó
keresztmetszetű
acél tartó

8

6 mm vastag
szell őző alátét
1,5 cm
vastag OSB
lap

6

fűrőkábel
inga kapcsolat
10

15

P12

0,7 mm vastag
titáncink lemez

15

párazáró réteg
faburkolat, akusztikai szempontok miatt

2

15

1

F6

párazáró fólia
kőzetgyapot hőszigetelés

FŰTETLEN PADLÁSTÉR
P10: PADLÁSFÖDÉM RÉTEGRENDJE
OSB lap járófelület
15 cm kőzetgyapot hőszigetelő réteg
4 cm magas meglévő padlástégla burkolat
20 cm meglévő homokfeltöltés
20 cm vastag meglévő monolit vasbeton födémlemez
belső téri vakolat

34

40

40

40

40

40

íves tartó alakja az udvar szűk, nyugati végénél
26/30 kötőgerenda

kiegészítő
hőszigetelés

15

30

2

15

10/10 sárgerenda

faburkolat borítás

4

meglévő 57-110 cm között változó vastagságú,
vegyes tégla falazat

39
30

57

20

20

20

70

acél íves tartók
befogása
dübelezéssel, 4
db M16 csavarral

20

2,5 cm cseréplécezés

P11: ÚJ UDVARLEFEDÉS RÉTEGRENDJE
1 rtg 8 mm vastag edzett, 50%-os fényvédőréteggel ellátott üveg
2 rtg 6 mm vastag ragasztott üveg
50/80 acél, félstrukturális bordarendszer

keményfa lejtést adó lécezés

RT5: Az íves tartó csatlakozása az északi szárnyhoz, az
udvar keskeny részein

20 cm vastag meglévő
monolt vasbeton födém,
peremvonal módosítással

