
lucfenyő teraszajtó

6/16/6 hőszigetelő üvegezés

2,5x10 tölgyfa hajópadló, nútos csatlakozással, alsó oldalán fózolt,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt

12,5x5 lucfenyő párnafa, lángmentesített, gomba- és rovarmentesített

alumínium lemez vízorr

1,5 mm PVC lemez

hőszigetelést tartó 40/40/3 alumínium L-profil facsavarral rögzítve

alumínium küszöb

10 cm EPS hab hőszigetelés

Ø20 keményfa csap

keményfa dugó ragasztva

lucfenyő ajtótok facsavarral rögzítve

lucfenyő pillér

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

04 A-A - Attikafedés                 M=1:504 Református Cigánymissziós Pont a Zeleméri Csonka-toronynál

Ø10 keményfa csap

10x20 lucfenyő merevítő gerenda, nagy nyomással telített,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített
vastaglazúrral kezelt

légzáró PE fólia
5 cm ásványi szálas hőszigetelés
2,5 cm légrés

M16 rozsdamentes acél menetes szár

modifikált bitumenes lemez szigetelés

műgyanta habarcs kiegyenlítés

tégla felfalazás (1971)

eredeti tégla alaptest

Ø30 furat

epoxigyanta ragasztó

Ø6-32 mosott kavics
geotextília

kurgán talaja

20x30 lucfenyő talpgerenda, nagy nyomással telített,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített
vastaglazúrral kezelt

10x2,5 cm tölgyfa burkolat, nagy nyomással telített,
felső oldalán  megcsúszás és vetemedés ellen fózolt,

lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt,
galvanizált facsavarral rögzítve

17,5x2,5 cm tölgyfa burkolat, nagy nyomással telített,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt,

facsavarral rögzítve

Ø15 keményfa csap a lépcsőkar talpgerendához rögzítésére

Ø10 keményfa csap a lépcsőkar vasúti talpfába rögzítésére

modifikált bitumenes lemez szigetelés

16x26 akácfa vasúti talpfa, nagy nyomással telített,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,

oldalsó és alsó oldalán égetéssel kezelt,
felső odlalán megcsúszás ellen fózolt

bazaltzúzalék ágyazóréteg
geotextília

Ø6-32 mosott kavics szivárgó réteg

geotextília

kurgán talaja

keményfa kiékelés

21,6x2,5 cm  lucfenyő takaródeszka a hőszigetelő üvegezés beszorítására,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt,
facsavarral gerendához rögzítve

28x5 cm tölgyfa lépcsőgerenda, nagy nyomással telített,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt

szorító léc szegezéssel rögzítve

szilikon szorító profil

0,35x30 mm  gumiszalag szorító profil a takaródeszkára ragasztva
21,6x2,5 cm  lucfenyő takaródeszka a hőszigetelő üvegezés beszorítására,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vékonylazúrral kezelt,
facsavarral gerendához rögzítve

17,5x20 cm km. összetett ragasztott lucfenyő gerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, pillérekhez keményfa csappal rögzítve kicsúszás ellen,
végein fecskefarkas lapolással csatlakoztatva a toldáshoz, felső oldalán lejtéssel, alsó oldalán
nútolt vízcseppentővel kialakítva, belső oldalán profilozott a 6/16/6 üvegtáblák fogadására

6/16/6 hőszigetelő üvegezés

8,5x3 cm lucfenyő takaródeszka a hőszigetelő üvegezés beszorítására,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vékonylazúrral kezelt,
facsavarral gerendafalhoz rögzítve

vízcseppentő nút

keményfa csap a külső és belső gerendasor összefogására

6x2 cm keményfa csap a gerendafal teljes hosszában,
az egymás feletti gerendák összekapcsolására
és a légzárás biztosítására

20x20 cm km. összetett ragasztott lucfenyő gerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, alsó és felső oldalán nútolt a csatlakoztató és légzárást
biztosító, teljes hosszában végigfutó keményfa csapok számára, végein csapolással,
50 cm-ként Ø30 furatokkal a függőleges keményfacsapok fogadására

vízcseppentő nút

10x30 cm km. összetett ragasztott lucfenyő födémgerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, végein csapolással a gerendafal belső sorában rögítve,
55 cm-enkénti kiosztással

20x5 cm km. lucfenyő pallófödém egymásra 2,5 cm-es átlapolással fektetve, lángmentesített, gombaölőzött,
impregnált, selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, felső oldalán vetemedés ellen fózolt,
födémgerendákhoz facsavarokkal rögzítve,

SIKA SAMAVAP-3000 M légzáró réteg, egymáshoz butyl ragasztósávval rögzítve a 10 cm átlapolásoknál,
körben a szerkezethez kétoldalú ragasztócsíkkal rögzítve

17 - 40 cm EPS hőszigetelés és lejtésképzés, AUSTROTHERM AT-N 100, 150 és lejtésképző elemekből,
egymáshoz lépcsős ütköztetéssel ütköztetve, pallófödémhez mechanikusan rögzítve

1 rtg. 120 g/m2 SIKA Sarnafil Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg

1,5 mm vtg. SIKAPLAN-SGmA 1,5  többrétegű, PVC bázisú, nem szövött üvegszál betétes csapadékvíz elleni
szigetelő lemez egymáshoz 10 cm-es átlapolással fektetve,
forrólevegős hegesztéssel vízhatlan módon csatlakoztatva,

1 rtg. 300 g/m2 felületi tömegű SIKA SARNAFIL FELT A 300 polipropilén alapú  védőréteg

Ø30-as 80 cm-es függőleges keményfa csapok 50 cm-ként, eltolásban,
a gerendák függőleges öszefogására

10 cm vtg. Ø6-32 mosott kavics leterhelés
alumínium szigetelést rögzítő sín, csavarozással rögzítve, felette hegesztőzsinór

03 A-A - Üvegezés - Gerendafal - Lapostető kapcsolat  M=1:5

02 A-A - Teraszajtó - Gerenda - Üvegezés kapcsolat     M=1:5

2 cm XPS hab szigetelés védelem, műgyanta kasírozással

1,5 mm vtg. SIKAPLAN-SGmA 1,5  többrétegű, PVC bázisú, nem szövött üvegszál betétes csapadékvíz elleni
szigetelő lemez a lapostető szigetelésre 10 cm-es átlapolással fektetve,
forrólevegős hegesztéssel vízhatlan módon csatlakoztatva,

1 rtg. 120 g/m2 SIKA Sarnafil Glass Fleece üvegfátyol a PVC szigetelés aljzataként

80/40/3 rozsdamentes acél L-profil az XPS hab megfogására, csavarozással az attika tetején rögzítve

alumínium lemez attikafedés mindkét oldalán vízorral, korcolt

rozsdamentes acél profil attikafedés rögzítésére, attikafal tetejére csavarozással rögzítve

Sikaflex FC 11 tartósan rugalmas, poliuretán kötőanyagú hézagtömítő és ragasztó anyag szigetelés lezárás

keményfa csap a külső és belső gerendasor összefogására

5%

4%

01 A-A - Térburkolat - Lépcső - Teraszajtó - Padlószerkezet kapcsolat és az Alaptest - Lábazat kialakítás                 M=1:5
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05 A-A - Kéményáttörés                    M=1:5

06 A-A - Lábazat                M=1:5

Schiedel Kerastar kerámia bélésű nemesacél köpenyű kémény,

6 cm belső ásványgyapot hőszigetelésű, külső héja porszórt, matt fekete

tartandó védőtávolság: 5 cm

rugalmas vízzáró és 1000°C-ig hőálló hézagkitt tömítés

rendszerazonos szorítóbilincs

rendszerazonos esővédő gallér

rendszerazonos tetőátvezető idom pallófödémhez rögzítve

rendszerazonos szorítóbilincs

1 rtg. 120 g/m2 SIKA Sarnafil Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg

1,5 mm vtg. SIKAPLAN-SGmA 1,5  csapadékvíz elleni szigetelő lemez
egymáshoz 10 cm-es átlapolással fektetve,
forrólevegős hegesztéssel vízhatlan módon csatlakoztatva,

1 rtg. 300 g/m2 SIKA SARNAFIL FELT A 300 polipropilén alapú  védőréteg

10 cm vtg. Ø6-32 mosott kavics leterhelés

1,5 mm vtg. SIKAPLAN-SGmA 1,5  csapadékvíz elleni szigetelő lemez
a lapostető szigetelésre 10 cm-es átlapolással fektetve,
forrólevegős hegesztéssel vízhatlan módon csatlakoztatva,

1 rtg. 120 g/m2 SIKA Sarnafil Glass Fleece üvegfátyol, a PVC szigetelés aljzata

R2

rendszerazonos szorítóbilincs

szigetelés fémlemez aljzata felül csavarozással rögzítve a tetőátvezető idomhoz

Rockwool RS 880 kőzetgyapot csőhéj szigetelés, nem éghetõ, hõ hatására

füstöt nem fejleszt, nincs égve csepegése, a tûzterjedést megakadályozza

17 - 30 cm EPS hőszigetelés és lejtésképzés
SIKA SAMAVAP-3000 M légzáró réteg

10x30 cm km. összetett ragasztott lucfenyő födémgerenda

20x5 cm km. lucfenyő pallófödém 2 rétegben

rozsdamentes acél takaró idom, porszórt, matt fekete, pallófödémhez csavarozva

keményfa dugó ragasztva

M16 rozsdamentes acél menetes szár

modifikált bitumenes lemez szigetelés

műgyanta habarcs kiegyenlítés

tégla felfalazás (1971)

Ø30 furat

epoxigyanta ragasztó

10 cm döngölt agyag vízzárás

Ø16-30 szekcionált
mosott kavics szivárgó

eredeti tégla alaptest

Ø6-32 mosott kavics

geotextília

kurgán talaja

átszellőző légrés az épület és a talaj között

7,4%

R1

keményfa dugó ragasztva

M16 rozsdamentes acél menetes szár

20x30 lucfenyő talpgerenda
nagy nyomással telített, lángmentesített,
gomba- és rovarmentesített,
vastaglazúrral kezelt

keményfa dugó ragasztva

R3

R4
7,4%

6x2 cm keményfa csap a gerendafal teljes hosszában,
az egymás feletti gerendák összekapcsolására
és a légzárás biztosítására

20x20 cm km. összetett ragasztott lucfenyő gerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, alsó és felső oldalán nútolt a csatlakoztató és légzárást
biztosító, teljes hosszában végigfutó keményfa csapok számára, végein csapolással,
50 cm-ként Ø30 furatokkal a függőleges keményfacsapok fogadására

Ø30-as 80 cm-es függőleges keményfa csapok 50 cm-ként, eltolásban,
a gerendák függőleges öszefogására

20x20 cm km. összetett ragasztott lucfenyő gerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, alsó és felső oldalán nútolt a csatlakoztató és légzárást
biztosító, teljes hosszában végigfutó keményfa csapok számára, végein csapolással,
felső oldalának szabadon maradó része 7,4% lejtésűre gyalulva,
alsó oldalán vízcseppentő nút

20x20 cm km. összetett ragasztott lucfenyő gerenda,  lángmentesített, gombaölőzött, impregnált,
selyemfényű, vizesbázisú vastaglazúrral kezelve, alsó és felső oldalán nútolt a csatlakoztató és légzárást
biztosító, teljes hosszában végigfutó keményfa csapok számára, végein csapolással,
50 cm-ként Ø30 furatokkal a függőleges keményfacsapok fogadására

süllyeszték az M16 fűzőcsavar fogadására és a csavaranya és alátét befogadására

süllyeszték az M16 fűzőcsavar
és a csavaranya és alátét befogadására

Üvegezés - Pillér - Gerendafal - Teraszajtó kapcsolat részletrajza       M=1:5

lucfenyő ajtótok facsavarral rögzítve

2x2,5 cm  lucfenyő takaróléc a hőszigetelő üvegezés beszorítására,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített, vastaglazúrral kezelt,
facsavarral pillérhez rögzítve

lucfenyő teraszajtó

keményfa kiékelés

21,6x2,5 cm  lucfenyő takaródeszka
az üvegezés beszorítására,

lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,
vastaglazúrral kezelt,

facsavarral gerendához rögzítve lucfenyő ajtótok facsavarral rögzítve

2x2,5 cm  lucfenyő takaróléc
az üvegezés beszorítására,

lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,
vastaglazúrral kezelt,

facsavarral pillérhez rögzítve
40x15 összetett ragasztott lucfenyő fapillér,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,
vastaglazúrral kezelt, gerendákhoz
csapolással és keményfa csappal rögzítve

tartósan rugalmas szilikon kitt tömítés

6/16/6 hőszigetelő üvegezés

dekompressziós hézag
takaróléc

17,5x20 cm összetett rag. lucfenyő gerenda,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,

vastaglazúrral kezelt,
pillérekhez keményfa csappal rögzítve

20x20 cm összetett rag. lucfenyő gerenda,
lángmentesített, gomba- és rovarmentesített,
vastaglazúrral kezelt,  végein csapolt

7,4%

02. Elemterv - Pillér    M=1:5

01. Elemterv - Gerenda üvegezett falban    M=1:5


