állókorcos fémlemez fedés

ellenléc, 5/5 átszellőző légrés

páraáteresztő alátétfólia
szellőzőszőnyeg

3

1,2

R04

3,6 2,2

PVC szig. lemez

PTH 30 kerámia
falazóblokk

1,5

30

1,5

25

25

23,8

R01
hézagosan rakott deszkázat

20f

5

alátétfólia

1,2

4,7
10,5

14,8

10

1,5

1,7

2,2

18a

2,7
alátétfólia
20f

1

4

alátétlemez
csatornafűtés

betonpadló

pára és légzáró fólia
vb. koszorúhoz ragasztva

0,5

15

1,5

14,7

5

8
4

R05

ereszcsatorna tartóvas
lécezéshez rögzítve
5/10 fa léc

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve
üvegszövet erősítésű
vékonyvakolattal

6

alátétdeszkázat

20f

rétegragasztott látszó fa szarufa
vált.km. min. 15/30

gyalult, pácolt deszka burkolat
szarufához rögzítve
L acél rögzítőelemekke

23,8

25

20f

2,2

2,5

0,00

kellősítés

alu proﬁl

perforált lemez
beszellőző sáv

43,8
23

szarufa rögzítése a vb. koszorúhoz
rejtett acél kapcsolóelemmel

technológiai szigetelés

kellősítés

10

5/10 fa léc
közetgyapot hőszigeteléssel kitöltve

ásványi szálas úsztatóréteg
1 rtg hegeszthető
mod.bit.lemez lábazat
szigetelés teljes felületen
lángolvasztással ragasztva

pozícionáló ékelés

PVC szig. lemez
20f

5/10 fa léc
közetgyapot hőszigeteléssel kitöltve

gyalult, pácolt
deszkázat

szarufa felfekvésénél a
párazárás síkja

1,5

belső oldali lég- és párazáró tartósan
rugalmas szilikon kitt tömítés

páraáteresztő alátétfólia

5
lég és párazáró fólia

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve

EPS hőszig.

30

20f

ereszcsatorna tartóvas
lécezéshez rögzítve

1 rtg. hegeszthető mod.bit.
lemez talajnedv. elleni szig.

1,5

5

7,1

alátétdeszkázat

R05

ellenléc, 5/5 átszellőző légrés

3

3,8

15

1

SCHÜCO ASS 77 PD
hőhidmentes alu
tolóajtó szerkezet

hézagosan rakott deszkázat

szellőzőszőnyeg

20f

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM öntapadó membrán

állókorcos fémlemez fedés

23

2,5

25
0,5

2,2

gyalult, pácolt deszkázat

vakolóproﬁl

0,5

15

1,5

30

20

13,7

SDHÜCO ASS 77 PD
hőhídmentes alu tolóajtó proﬁl
acél folyóka

1,7

szilikon kitt tömítés+habzsinór háttámasz
rétegragasztott fa gerenda
20/40

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM öntapadó membrán

PE habszalag peremdilatáció

15

40

30 cm széles vb. koszorú
vált. magasság

külső falsík

belső falsík
függőleges gerendák a
burkolat rögzítéséhez

5/10 fa léc

1,5

23,8

1,2

vasalt aljzat
20 cm kavicsfeltöltésen

23,8

lábazati hőszig.
mechanikai rögzítése

20f

csatornafűtés

kellősítés

XPS lábazati hőszigetelés

22c

4

16n

2,5

lábazati szigetelés
vonalmenti rögzítése
lecsúszás ellen
30x3 mm szalag

alátétlemez

1,4

10

tartósan rugalmas szilikon kitt
+ habzsinór háttámasz

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve

15

19c

18a

2,2 3,6

2,3 2,2
0,5
1,3

PE habszalag
peremdilatáció

9,9

23,8

R01

16c

18a

10

25

16a

PIR hőszigetelés

0,5

vasbeton áthidaló
25x30 cm

perforált lemez
beszellőző sáv

PTH 30 kerámia
falazóblokk

15,1

PURENIT vaktok

vaktok
KNAUF AQUAPANEL

R01

terasz betonaljzata
belső oldali párazáró EPDM membrán

rétegragasztott fa szarufa
vált.km. min. 15/30

XPS lábazati hőszigetelés

8

8

PTH 30 kerámia
falazóblokk
mon. vb. alapgerenda

15,6
20

50

0,5

15

1,5

30

1,5
4

44

15

ERESZCSATORNA RÖGZÍTÉS

DESZKARÖGZÍTÉS

15

15

20,2

6

élzáró fém proﬁl

fal belső síkja

-0,68
beton sávalap
földpartok közé öntve

gyalult, pácolt deszkaburkolat

75

5/10 lécezés

50

L acél rögzítőelem
ereszcsatorna rögzítő vas

13,00

rétegragasztott látszó fa szarufa
vált.km. min. 15/30

,00
23

44
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R04
hézagosan rakott deszkázat

1,2

R04

R08

állókorcos fémlemez fedés

ellenléc, 5/5 átszellőző légrés

1,5

2,5

R05
5

2

szellőzőszőnyeg

2,5

páraáteresztő alátétfólia

ﬁnnforest birch
falburkolat

20f

0,00
8

5,2

PE habszalag dilatáció

4

10

falvázgerenda közötte
hangszigetelés
2 rtg impregnált gipszkarton

6

PVC szig. lemez

10

alátétlemez

kent vízszigetelés

csatornafűtés

2,5

R09

ereszcsatorna tartóvas
lécezéshez rögzítve

deszkázat
lég és párazáró fólia

16

1

15

1,5

14x30 cm gerenda

15

15

1,5

15,1

5 1,9

22

-0,45

4,5 2

pára és légzáró fólia
vb. koszorúhoz ragasztva

rétegragasztott fa szarufa
vált. km. min. 10/30

2,5

tartósan rugalmas szilikon kitt
+habzsinór háttámasz

27

30

14

14

rétegragasztott fa szarufa
vált. km. min. 15/30

1,5

vb alapgerenda

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve

vakolóproﬁl+ tartósan
rugalmas tömítés

kellősítés

1 rtg. hegeszthető mod.bit.
lemez talajnedv. elleni szig

rétegragasztatt fa tartógerenda

5/10 fa léc
közetgyapot hőszigeteléssel kitöltve
5/10 fa léc
közetgyapot hőszigeteléssel kitöltve

15

kerámia burkolat

alátétdeszkázat

csapadékvíz záró membrán

0,5

4

porszórt alu fegyverzetű
hőszigetelő betét

pára és légzáró fólia
vb. koszorúhoz ragasztva

6

acél proﬁl az árnyékoló
és a burkolat rögzítéséhez

GRIESSER árnyékoló

25 cm széles vb. koszorú
vált. magasság

30

1,5

15,1

0,5

30

25x30 cm vasbeton koszorú
KNAUF AQUAPANEL
takaróelem
JANSEN függönyfal proﬁl

1,5

14

függőleges borda rögzítőeleme
a vb koszorúhoz

roletta vezetősín

R01

belső oldali lég- és párazáró membrán
porszórt aluminium takarólemez
függőleges borda

50

1,5

15

30

23,8

1,5

EPS hőszigetelés ragasztva
és mechanikailag rögzítve
üvegszövet erősítésű
vékonyvakolattal

25

KNAUF AQUAPANEL

vakolóproﬁl

44

PTH 30 kerámia
falazóblokk

1,03

ujváry művésztelep

CS6

CS7

CS8
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GSEducationalVersion
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