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FW50+SI függönyfal rendszer
háromrétegű üvegezéssel

padlókonvektor

aljzatbeton
PE fólia
Acél C profil távtartó
padlókonvektorhoz

16cm PIR hab hőszigetelés

20cm monolit vasbeton
 födémszerkezet

20cm monolit vasbeton
 falszerkezetkent rendszerű epoxy bevonat

5cm XPS hősigetelés
lejtéstadó réteg kikönnyítés

5-13cm könnyűbeton lejtéstadó rtg
~10cm vastagság felett XPS kikőnnyítés

1rtg geotextília
1rtg félkemény PVC szigetelésvédő rtg.

1rtg PVC csapadékvízelleni szigetelés
1rtg aljzatkiegenlítő elválasztó filc

8-15mm szemmegoszlású bazalt
kőzúzalék ágyazat

WPC párnafa szerkezet

függőleges függönyfal borda
felsliccelve - vízkivezetés

porszórt aluminium takaró lemez

tartósan rugalmas szilikon kitt.

1cm dilatációs sáv

lég és párazáró fólia

alsó csúszókapcsolatot biztosító
acél rögzítő elem

WPC burkolat

aluminium rács
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95mm KLH 5 rétegű ragasztott
 tömör fenyő panel

160mm KLH 5rétegű ragasztott
 fenyő födémpanel
látszó felületű minőségben

párazáró fólia

2x10cm ásványi szálas hőszigetelés
kétirányú fa tartóváz közeiben

8mm Rheinzink vent
 szellőző alátétszőnyeg

3cm teljesfelületű deszkázat

páraáteresztő fólia

légrés/ellenléc

30/20 rétegelt ragasztott fa tartó

knauf gipszkarton álmennyezet

60/27mm  CD profil álmennyezet
elsődleges vázszerkezet
60/27mm  CD profil álmennyezet
másodagos vázszerkezet

Rheinzink kettős állókorcos
 fémlemezfedés

PVC lemezes szigetelésű rejtett eresz

20mm impregnált OSB lemez alátétszerk.

R2 R6

C7

115 81 100 100

95 86

20
0

16
0

80
81

20
0

75
20

0
25

FW50+SI függönyfal rendszer,
háromrétegű üvegezéssel

aljzatbeton

PE fólia

16cm PIR hab hőszigetelés

20cm monolit vasbeton födémszerkezet

statikailag méretezett I acél konzol,
közlekedő híd szerkezet

5-13cm könnyűbeton lejtéstadó rtg
~10cm vastagság felett XPS kikőnnyítés

20/10cm keményfa tartóváz

acél vezetősín árnyékolóhoz

függőleges függönyfal borda
felsliccelve - vízkivezetés

porszórt aluminium takaró lemez

tartósan rugalmas szilikon kitöltés

1cm dilatációs sáv

lég és párazáró fólia

acél lemez, hegesztett kapcsolatokhoz

rozsdamentes acél görgős kapcsolat

láng és gombamentesített impregnált kültéri fa
lamella 5/10cm

bebetonozó acél karmok ø12
acél lemzhez hozzáhegesztve

WPC burkolat

drain lemez vízkivezetés

keményfa keret árnyékoló szerkezethez
külső oldalon rozsdamentes fémlemezel borítva

rozsdamentes acél talpszerkezet acél
gerendázathoz rögzítve

aluminiumlemez takaróprofil

külső oldali EPDM lég és csapadékzáró membrán
függönyfal függőleges profil monolit vasbeton
lemezhez csúszókapcsolattal rögzítve közök
ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltve

8cm ásványi szálas hőszigetelés
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2x8 cm nem éghető kőzetgyapot
hőszigetelés tárcsás dübel rögzítéssel
külső réteg fekete üvegfátyol
kasírozással

párazáró fólia
8x8cm fa vázszerkezet
horizontálisan felületfolytonos

40/40 horizontálisan felületfolytonos
fa távtartó,
átszellőztetett légrés

3cm impregnált kültéri sávos faburkolat

perforált alumínium rovarháló

95mm KLH 5 rétegű ragasztott tömör
 fenyő panel

polifóm habzsinór elem

1,25cm gipszkarton tábla burkolás

160mm KLH 5rétegű ragasztott
fenyő födémpanel
látszó felületű minőségben

párazáró fólia

2x10cm ásványi szálas hőszigetelés,
kétirányú fa váz közeiben

8mm Rheinzink vent szellőző alátétszőnyeg

3cm teljesfelületű deszkázat

páraáteresztő fólia

PVC lemezes szigetelésű rejtett eresz

20mm impregnált OSB lemez alátétszerk. Rheinzink kettős állókorcos fémlemezfedés

légrés

tömítőszalag rendszerelem
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