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építszeti tervezés
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helyszín: 7633 Pécs , Péchy Blanka tér

3 csoportos ÓVODA

tantárgy: Szakdolgozat

név: Sárosi Judit
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monolit vasbeton áthidaló gerenda,
koszorúval, attikával egybevasalva, statikai
méretezés szerint

vakolóprofil

Keresztösszekötö

Rigiprofil CD 60/27 tartóprofil

Rigiprofil CD 60/27 szerelöprofil

Müanyag beütödübel 6/40

Rigips 210/25 tip. önmetszö gyorsépítö csavar

párazáró tömítés

Internorm Fa/Alu nyílászáró

polietilén habhurka háttértámasz

vakolóprofil

páraáteresztö fólia

L alumínium profil

SikaFlex 11 FC+ tartósan rugalmas, poliuretán kötöanyagú hézagtömítö és
ragasztó anyag

polietilén habhurka háttértámasz

ACO DRAIN Multiline V100 S/G polimerbeton rácsos folyóka
AUSTROTHERM XPS TOP extrudált höszigetelö
lemez

Austrothern AT-P peremszigetelés

Internorm Fa/Alu nyílászáró

Talajnedvesség elleni vízszigetelés csatlakozása a
tokszerkezethez

Sávalap (statikai terv szeinti betonminöséggel, vasalással és
méretezéssel)

REFLEX ütéscsillapító szintetikus gumilap

ESSMANN szorítótányéros esöviz összefolyó - DN 125
Csököpenyt körülvevö elválasztó betét - PU höszigetelés

(AEROGÉL?)

Csapadékvíz elleni vízszigetelés csatlakozása: a PVC lemezt
meleg levegövel kell hegeszteni

ponteszerü csapadékvíz elvezetéshez magasító elem

födém áttörés a LEIER ÜREGES FÖDÉM vágási szabályainak
megfelelöen, statikai méretezés szerint

Sávalap (statikai terv szeinti betonminöséggel, vasalással és
méretezéssel)

HILTI HSA alapcsavar

REFLEX ütéscsillapító szintetikus gumilap

Austrothern AT-P peremszigetelés

2 mm vastag hajlított fémlemez védöborítás RAL 2011

Függönyfal külsö lég - és vízzárása öntapapadó EPDM fóliával

MC013 függöleges föborda RAL 2011

HELLA Raffstore FE 18S oldalsó vezetö sín  RAL 2011 színben

Aliplast Passive Wall bukó ablakszárny

MC 530 vízszintes mellékborda RAL 2011

ALU sajtolt mikrobordás szerelvény, FIX megfogási pont

lamellás árnyékoló vezetösínjeit tartó zártszelvény oszlop
RAL 2011 színben

HILTI HSA alapcsavar

AUSTROTHERM XPS TOP extrudált höszigetelö lemez

SikaFlex 11 FC+ tartósan rugalmas, poliuretán kötöanyagú
hézagtömítö és ragasztó anyag

polietilén habhurka háttértámasz

padlófütés, fütéscsö

3 Rétegü Argon gázzal töltött Float biztonsági üvegezés

izolátorstég

középtömítés

függöleges al-profil

DK053 függöleges borító profil RAL2011 szín

ACMC151 tömítés

Aliplast Passive Wall bukó ablakszárny

Aliplast Passive Wall  nyíló ajtószárny

HELLA Raffstore FE 18S oldalsó vezetö sín  betét RAL 2011 színben

lamellás árnyékoló vezetösínjeit tartó zártszelvény oszlop
RAL 2011 színben

fejsín

meghajtástengely

lamellavezetö bütyök

préselt alsó sín

zárósín sapkája

HELLA Raffstore AF 100 lamella RAL 2011

forgatóáttétel

izolátorstég

középtömítés

DK053 függöleges borító profil RAL2011 szín

ACMC151 tömítés

HILTI HSA alapcsavar

elöregyártot konzolelem, csúszó megfogási pont

párazáró fólia

Terracotta színü "FL Ferro light" felületü
szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap

acél-müanyag szeggel elöszerelt dübel

vízszigetelés rögzítése peremek mentén

Purenit höszigetelés

cementhabarcs

fa borítás - üvegezés védelme miatt

rovarháló rovarháló

UNP 200-as melegen hengerelt "U" acél,
nyílászáró rögzítésére, aljzatbetonhoz csavarozva

3.
1. fofalmetszet

2. csoportszoba attika csomópont 3. belso csapadékvízelvezetés

4. fofalmetszet

min. 2 %

 R24
 R10

 R1

 R16

 R1 - talajon fekvö padló

 R18 - külsö föfal

 R24 - attika

 R10 - lapostetö rétegrend

min. 2 %

min. 1 %

 R10*

 R11

 R25

 R11 - lapostetö rétegrend  R12 - lapostetö rétegrend

 R25 - attika csoportszobáknál

 R16 -  lábazat

min. 2 %

min. 2 %

min. 1 %

min. 2 %

min. 1 % R11  R12

0,5 %

ajtó profil ablak profil

6 %

 R2

 R16

 R3  R3

 R25

 R12  R13

 R10* - lapostetö rétegrend

 R13 - lapostetö konzol rétegrend

 R3 - játszóudvar burkolat
-  REFLEX ütésvédö szintetikeus gumilap   10,00 cm
-  homok ágyazat 0/5 mm  5,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/35  20,00 cm
-  tömörített termett talaj

 R2 - talajon fekvö padló

horizontális függönyfal részletek:
M1:2 méretarényban, mm-ben

bukó nyílások csatlakozása függöleges bordához

fix nyílások csatlakozása függöleges bordához

ajtó csatlakozása függöleges bordához

min. 1 %

6 % 6 %

-  Zalakerámia Vario padlóburkolat + Soloflex-fast középvastag ágyazású flexibilis,
    gyorskötésü ágyazóhabarcs      2,00 cm
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich      7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg      2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez      5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez     10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg       1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez      1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg       1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK       12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2        15,00 cm
-  tömörített termett talaj

-  Murexin mügyanta padlóburkolat      0,30 mm
-  aljaztkiegyenlítö      1,30 cm
-  Úsztatott Ce 20 Cementesztrich, padlófütés beágyazására      7,00 cm
-  Austrotherm technológiai elválasztó, csúsztató réteg      2 rtg
-  Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelö lemez      5,00 cm
-  Austrotherm Grafit 100 expandált polisztirolhab höszigetelö lemez     10,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan WP 1100-15HK müanyag (PVC-P) vízszigetelö lemez     1 rtg
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  vasbeton aljzat C 16-24/KK      12,00 cm
-  tömörített kavics ágyazat 0/50, M>40 MN/m2       15,00 cm
-  tömörített termett talaj

-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban       >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal     0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva    >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló       16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban    59,00 cm
-  függesztett álmennyezet, egysíkú profilvázzal (Rigips CD27/60 profil,  rugós felfüggesztéssel,
   Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkartonlap,  glettelt felülettel              2,50+3,00 cm

-  fehér színü 16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban       >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal     0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva    >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló       16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban    59,00 cm
-  Integra Quadro T fém rácsos álmennyezet 40*40, RAL 9010     4,00 cm

-  Narancssárga színü betonlap     6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban    >6,00 cm
 -  Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal     0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva    >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló       16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban    59,00 cm
-  függesztett álmennyezet, egysíkú profilvázzal (Rigips CD27/60 profil,  rugós felfüggesztéssel,
   Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkartonlap,  glettelt felülettel    1,25+3,00 cm

-  Narancssárga színü betonlap     6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban    >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal     0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva    >3,00 cm
-  Leier körüreges födémpalló       16,00 cm
-  gépészeti tér - villamos hálózat müanyag téglalap keresztemetszetü, színes burkolatban
   légtechnikai, és csapadékvízelvezetö renszer höszigetelt, színes burkolatban    59,00 cm
- Integra Quadro T fém rácsos álmennyezet 40*40, RAL 9010     4,00 cm

-  Narancssárga színü betonlap     6,00 cm
-  16-32 mm gömblyüszemü mosott kavics leterhelö réteg változó magasságban    >6,00 cm
 - Schlüter-TROBA-PLUS drainlemez egyik oldalán szüröfátyollal     0,70 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      20,00 cm
-  S-Glass Fleece üvegfátyol elválasztó réteg      1 rtg
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Austrotherm AT-KA lejtésképzö künnyübeton 6*6 m-es táblákban dilatálva    min. 3,00 cm 
-  statikailag méretezett monolit vasbeton födém, attikával egybevasalva    20,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez      15,00 cm
-   légrés      5,00 cm
-  Narancssárga színü "Decocrete" felületü szálerösített Stylecrete homlokzati betonlap   1,30 cm

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben      0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat      0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez,
  acél-müanyag elöszerelt szeggel rögzítve      15,00 cm 
-  PTH 30 Klíma Profi Dryfix falazat     30,00 cm
-  gépi cementvakolat     1,00 cm
-  diszperziós festés

-  Terracotta színü "FL Ferro light" felületü szálerösített fibreC homlokzati finombeton lap  1,30 cm
-  légrés      6,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve      15,00 cm 
-  monolit vasbeton statikailag méretezett vasbeton attika     25,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt   
   szeggel rögzítve      15,00 cm
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  lengöbádog

-  Baumit Nemesvakolat Extra fehér színben      0,30 cm
-  Baumit könnyü alapvakolat      0,40 cm
-  Austrotherm Grafit Reflex expandált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve      15,00 cm
-  PIR-hab höszigetelö lemez      5,00 cm 
-  monolit vasbeton attika     15,00 cm
-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez, acél-müanyag elöszerelt
   szeggel rögzítve      15,00 cm
-  FDT müanyag filc 300g/m2 elválasztó filc       1 rtg.
-  Sika Plan-15G müanyag szigetelö lemez toldásoknál és átlapolásoknál forrólevegös  hegesztéssel   1 rtg.
-  lengöbádog

-  Austrotherm XPS TOP extrudált polisztirol hab lemez  15,00 cm
-  monolit vasbeton lábazati alapfal, statikus terv szerint  30,00 cm
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cementhabarcs lejtés és hajlatképzés

PVC dugó

attika fémlemez fedés RAL 9010

rögzítö lemez, Sikaplan S-Metal sheet -
dübelekkel rögzítve

AUSTROTHERM XPS TOP, közötte attika merevítéséhez impregnált
fapalló

teherelosztó sáv min 10 cm, statikai méretezés szerint

8 cm széles neoprén szalag

Austrothern AT-P peremszigetelés

monolit vasbeton koszorú, statikai terv szerint
méretezve és betonminöség meghatározással)

PIR hab höszigetelö lemez, energetikai
méretezés szerint

vízszigetelés rögzítése peremek mentén

Deszkázat: 18mm vastag fa deszkázat merevítö
lécvázhoz rögzítve

acél-müanyag szeggel elöszerelt dübel

lengöszegély RAL 9010 szín

üvegszövet rabic háló

UDN 6/35 acéldübel

Rugós felfüggesztés

Sikacryl-s akril hézagtömítés

Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkarton

lengöszegély RAL 3016 színben

cementhabarcs lejtés és hajlatképzés

vízszigetelés rögzítése peremek mentén

Austrothern AT-P peremszigetelés

monolit vasbeton koszorú, statikai terv szerint méretezve és
betonminöség meghatározással)

rögzítés tartószerkezetbe dübellel

csatlakozó szivaccsíkl

Rigiprofil CD 60/27 fal vázszerkezete

Rigiprofil UD 60/27 fal vázszerkezete
UDN 6/35 acéldübel

Rugós felfüggesztés

Keresztösszekötö

Rigiprofil CD 60/27 tartóprofil

Rigips 210/25 tip. önmetszö gyorsépítö csavar
Sikacryl-s akril hézagtömítés

Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-tüzgátló gipszkarton

Rigiprofil CD 60/27 szerelöprofil

125 mm-es csapadékvízlefolyó csö

POROTHERM 30 KLÍMA PROFI FALAZAT + monolit vasbeton piller erösítés a
statikai terv szerinti kiosztással, statikai terv szerint méretezve és

betonminöség meghatározással

technológiai habarcskiegyenlítés

Hö és hangszigetelés - Kaiflex ST 13mm vastagságban

16 cm monolit vasbeton födém statikai terv szerint méretezve és
betonminöség meghatározássa

Austrothern AT-P peremszigetelés

cementhabarcs lejtés és hajlatképzés
vízszigetelés rögzítése peremek mentén

csapadékvízszigetelés vonalmenti rögzítése 30*3 mm
horganyzottacél szalaggal, 30 cm-ként beütöékkel rögzítve, felsö él

mentén tartósan rugalmas anyaggal töltve

INTEGRA falszegö

gépészeti, csapadékvízelvezetési csövek, höszigetelt, színes burkolatban
villamos vezetékek müanyag, színes zárt burkolatban

INTEGRA QUADRO T 30*30 fém rácsos álmennyezet "T" fötartó sín   RAL 9010

IHB-S rácsos álmennyezet függesztö szár

DST-01 rácsos álmennyezet függesztö

UDN 6/35 acéldübel

INTEGRA QUADRO T 30*30 fém rácsos álmennyezet kereszttartó sín 15*40 mm RAL 9010

ACO DRAIN Multiline V100 S/G polimerbeton rácsos folyóka

Egyedi méretezett horganyzott konzol, "J" szelvény
pontonként a vasbeton szerkezethez rögzítve

burkolatmegállító profil

Egyedi  horganyzott "L" szelvény pontonként rögzítve

INTEGRA falszegö

INTEGRA QUADRO T 30*30 fém rácsos álmennyezet
kereszttartó sín 15*40 mm RAL 9010

cementhabarcs lejtés és hajlatképzés
Austrothern AT-P peremszigetelés

monolit vasbeton attika, statikai terv szerint méretezve és
betonminöség meghatározással, síkfödém felsö

bordájaként müködik

attika fémlemez fedés RAL 2011

rögzítö lemez, Sikaplan S-Metal sheet -
dübelekkel rögzítve

AUSTROTHERM XPS TOP, közötte attika merevítéséhez impregnált fapalló

Deszkázat: 18mm vastag fa deszkázat merevítö
lécvázhoz rögzítve

attika fémlemez fedés RAL 2011

rögzítö lemez, Sikaplan S-Metal sheet -
dübelekkel rögzítve

AUSTROTHERM XPS TOP, közötte attika merevítéséhez impregnált fapalló

Deszkázat: 18mm vastag fa deszkázat merevítö
lécvázhoz rögzítve

PTH 30 Klíma falazat

ATH Grafit Reflex expandált
polisztirol höszigetelö lemez

Rigips Blue Acoustic RF 12,5 hanggátló-
tüzgátló gipszkarton lap

Helyszíni vasalással készült monolit
vasbeton

Acél szerkezet

Tömörített zúzott kavicságyazat dmax:
16/32, 95 %-os relatív tömörséggel

ATH XPS TOP extrudált
höszigetelö lemez

Homok ágyazat

Monolit beton

Fehér színü 16-32 mm mosott kavics
leterhelö réteg

Austrotherm AT-KA lejtésképzö
könnyübeton 200

Megjegyzés:
A külsö falakban található vasbeton szerkezeteknél (pillér, koszorú,
vasbeton attika) az azonos rétegrendi höátbocsátási tényezö elérése
érdekében PIR hab és Austrotherm Grafit höszigetelés is elhelyezésre
kerül.

elöregyártott vasbeton szerkezet

Terracotta színü "FL Ferro light" felületü
szálerösített fibreC homlokzati finombeton
lap

Tömörített visszatöltött talaj

Részletrajzok
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