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R3

R2

R4

R3hőszigetelés - STYROFOAM Roofmate SL-A XPS hőszigetelés

vb falszerkezet - monolit vasbeton tartófal

üzemi víz elleni szigetelés - KEMPEROL® AC

ragasztó - KERAKOLL BIOFLEX CSEMPERAGASZTÓ

csempe burkolat - METRO csempe, fehér színben

szerelőbeton 

vizszigetelés - talajvíznyomás ellen SIKA SIKAPLAN
WP1100

vizszigetelés aljzata - gyengén vasalt szigetelés
aljzata, széleken +10cm vastagítással

kavicszuzalék -tömörített

elválasztó réteg - DIADEM VLT-100 elválasztó
geotextília

kavicsfeltöltés - tömörített

réteg - DIADEM VLT-100 elválasztó geotextília

padlóburkolat - 30 x 30 MARGRES TECNICA -
UNICOR PRETO
ragasztó réteg - FLEX C2T, FLEXIBILIS JÁRÓLAP
RAGASZTÓ
száraz padló - RIGIPS RIGIDUR SZÁRAZPADLÓ
PE csúsztató fólia - AUSTROTHERM technológiai
szigetelés 10 cm-es átlapolással
hangszigetelés - AUSTROTHERM AT-L 20
lépéshangsziegtelés
épjtőlemez - OSB 4 - vizes környezetben teherhordó
célra
PE párazáró fólia
hőszigetelés - C203 acélgerendázat, ISOVER FDPL
üveggyapot hőszigetelés, gerendázat közé fektetett
építőlemez
vízszigetelés - MAPEI Idrostop B130 PVC
vízszigetelés, szükség szerint dilatációs szalaggal,
sarkoknál kent vízszigeteléssel

homlokzatburkolat - PREFA REYNOBOND
kompozitlemez, réz színű homlokzatburkolat

háttértámasz - WET-SEAL System (légrés)

építőlemez - RIGIPS RIGIDUR H

hőszigetelés - C140 acél vázszerkezettel
ISOVER FDPL üveggyapot hőszigetelés

PE párazáró fólia

építőlemez - RIGIPS RBI vízálló gipszkarton
lemez

festés - glettelt felületre POLIFARE
PLATINUM RAL9016

ACO DRAIN H100K

2xC203 HA acélprofil
gerendázat

200x100x5 HA
zártszelvény

ACO DRAIN
H100K 2xC203 HA acélprofil

gerendázat
200x100x5 HA

zártszelvény

díszmedence vizfelülete

kenhető szigetelésel
kezelt kapcsolat

200x100x5 acélgerenda
uv álló, tartósan víz és
korróziógátló alapozással
és mázolással, antracit
szürke színben RAL 7016

rozsdamentes menetes szárral
megvalósított kapcsolódás a
járófelülethez

statikailag
méretezett vb gallér

statikailag méretezett vb gallér

felvastagított
aljzatbeton

tartósan rugalmas uv
álló, vízálló kitöltés

tartósan rugalmas uv álló,
vízálló kitöltés

acél üveg
megfogás

HA L50.50.5
rögzítőprofil

purenit tömb

aluminium
távtartó

aluminium távtartó

vízfelszín

beton víztározó - meglévő szerkezet

dilatáció - AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF
   hőszigeteléssel kitöltve

szigeteléstartófal - LEIER ZS20 zsalukő kibetonozva,
      bevasalva

vakolat - Baumit SockelPutz alapvakolat

vizszigetelés - talajvíznyomás ellen SIKA SIKAPLAN WP1100

KÖNNYŰSZERKEZETES KÜLSŐ FAL RÉTEGREND

5 mm homlokzatburkolat PREFA REYNOBOND - kompozitlemez
    réz színű homlokzatburkolat
50 mm háttértámasz  WET-SEAL System (légrés)
12,0 mm építőlemez   RIGIPS RIGIDUR H
140 mm hőszigetelés  C140 acél vázszerkezettel
    ISOVER FDPL üveggyapot hőszigetelés
1 rtg PE párazáró fólia -
12,5 mm építőlemez   RIGIPS RBI vízálló gipszkarton lemez
1 rtg festés   glettelt felületre POLIFARE PLATINUM RAL9016

R1 R2 KÖNNYŰSZERKEZETES PADLÓ RÉTEGREND

8 mm padlóburkolat  30 x 30 MARGRES TECNICA - UNICOR PRETO
5 mm  ragasztó réteg  FLEX C2T, FLEXIBILIS JÁRÓLAP RAGASZTÓ
25,0 mm száraz padló  RIGIPS RIGIDUR SZÁRAZPADLÓ
1 rtg PE csúsztató fólia AUSTROTHERM technológiai szigetelés
    10 cm-es átlapolással
40 mm  hangszigetelés  AUSTROTHERM AT-L 20 lépéshangsziegtelés
12 mm épjtőlemez  OSB 4 - vizes környezetben teherhordó célra
1 rtg PE párazáró fólia - 
203 mm hőszigetelés  C203 acélgerendázat
    ISOVER FDPL üveggyapot hőszigetelés
    gerendázat közé fektetett építőlemez
1 rtg vízszigetelés  MAPEI Idrostop B130 PVC vízszigetelés
    szükség szerint dilatációs szalaggal
    sarkoknál kent vízszigeteléssel

R3

R4

R5

R6

KÖNNYŰSZERKEZETES LAPOSTETŐ RÉTEGREND

1 rtg vizszigetelés  SIKA SIKAPLAN SGmA 1,5
min40mm  lejtésképzés  EPS hőszigeteléssel kikönnyített lejtést képző könnyűbeton
min30mm felület kiegyenlítés cementkötésű felületkiegyenlítő réteggel min 3cm
12 mm építőlemez  OSB 4 építőlemez
203 mm hőszigetelés  C203 acélgerendázat
    ISOVER FDPL üveggyapot hőszigetelés
    gerendázat közé fektetett építőlemez
45 mm hőszigetelés  C90 acélgerendázat
    ISOVER FDPL üveggyapot hőszigetelés
    gerendázat közé fektetett építőlemez
1 rtg PE párazáró fólia 
40 mm  hangszigetelés  AUSTROTHERM AT-L 20 lépéshangsziegtelés
12 mm épjtőlemez  OSB 4 - vizes környezetben teherhordó célra
1 rtg PE párazáró fólia - 
12,5 mm építőlemez   RIGIPS RBI vízálló gipszkarton lemez

MEDENCE ALJZAT RÉTEGREND

30 mm beton burkolat  IVANKA beton elemekkel burkolt
    Mouse grey színben pórusos felülettel 1 cm
1 rtg vizszigetelés  KEMPEROL V210 kenhető szigetelés üvegháló erősítéssel
120 mm vasbeton lemez statikailag méretezett boltíves vb lemez
20 mm elválasztó réteg  neoprén gumi paplan terítésN20 2 x 1cm
2 rtg PE csúsztató fólia AUSTROTHERM technológiai szigetelés
    10 cm-es átlapolással
60 mm kéregerősítés  beton kéregerősítés, a meglévő vb szerkezeten
300 mm vasbeton lemez  meglévő vasbeton szerkezet

ÜZEM-VÍZTÁROZÓ FAL RÉTEGREND

550 mm beton víztározó meglévő szerkezet
20 mm dilatáció  AUSTROTHERM XPS® TOP 30 SF hőszigeteléssel kitöltve
200 mm szigeteléstartófal LEIER ZS20 zsalukő kibetonozva, bevasalva
10 mm vakolat  Baumit SockelPutz alapvakolat
1 rtg vizszigetelés  talajvíznyomás ellen SIKA SIKAPLAN WP1100
100 mm hőszigetelés  STYROFOAM Roofmate SL-A XPS hőszigetelés
300mm vb falszerkezet  monolit vasbeton tartófal
1 rtg üzemi víz elleni szigetelésKEMPEROL® AC
1 rtg ragasztó  KERAKOLL BIOFLEX CSEMPERAGASZTÓ
15 mm csempe burkolat METRO csempe, fehér színben

JÁRHATÓ LAPOSTETŐ RÉTEGREND

50 mm kavicsterítés  tömörített apró szemcsés kavics járófelület rácserősítéssel
100 mm ágyazóréteg  homok és bazalltkő zúzalék ágyazó réteg
1 rtg szűrőfátyol  BAUDER FV125 szűrőfátyol
20 mm vízmegtartó réteg Bauder drén és víztároló elem DSE 20
200 mm hőszigetelés  STYROFOAM Roofmate SL-A XPS hőszigetelés
1 rtg vizszigetelés  SIKA SIKAPLAN SGmA 1,5
min 50 mm lejtésképző réteg könnyűbeton min. 2%lejtéssel
170 mm vb födém  statikailag méretezett monolit vasbeton födém
175 mm direkt függesztő gipszkarton álmennyezet direkt függessztő rendszere
25 mm gipszkarton  RIGIPS STANDARD gipszkarton 2 x 12,5 mm

R8

R9a

ÜZEM - TALAJON FEKVŐ PADLÓ RÉTEGREND

1 rtg önteürlő padlóburkolat KEMPEROL Kempedur FC bevonatszigetelés és felületképzés
max30mm lejtésképzés  BAUMIT NIVELLO 30 cementkötésű aljzatkiegyenlítő réteg
80 mm úsztatott beton  benne padlófűtés csőrendszere
1 rtg PE csúsztató fólia AUSTROTHERM technológiai szigetelés
    10 cm-es átlapolással
80 mm úsztatóréteg  AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés lépcsős élképzéssel
500 mm vb födém  statikailag méretezett monolit vasbeton ellenlemez
50 mm szerelőbeton 
1 rtg vizszigetelés  talajvíznyomás ellen SIKA SIKAPLAN WP1100
100mm vizszigetelés aljzata gyengén vasalt szigetelés aljzata, széleken +10cm vastagítással
50 mm kavicszuzalék  tömörítéett
1 rtg  elválasztó réteg DIADEM VLT-100 elválasztó geotextília
100 mm  kavicsfeltöltés  tömörített
1 rtg  elválasztó réteg DIADEM VLT-100 elválasztó geotextília
 termett talaj

ÜZEM KÜLSŐ FAL RÉTEGREND LÁBAZATI HELYZETBEN

20 mm kőburkolat  természetes vágott pala burkolat változó szélességben, hosszúságban
10 mm ragasztóréteg  BAUMIT ONE (C1) fagyálló ragasztó
10 mm vakolat  Baumit SockelPutz alapvakolat
100 mm hőszigetelés  STYROFOAM Roofmate SL-A XPS hőszigetelés
1 rtg vízszigetelés  SIKA SIKAPLAN WP1100
300 mm vb fal   statikailag méretezett vasbeton falszerkezet
    glettelt, fehérre festett felülettel

R10 MEDENCE FAL 01 RÉTEGREND

 tömörített, visszatöltött talaj
550 mm vb medencefal  statikailag mérezetett monolit vasbeton medence fal
    a felső 1/3-ában méretezett vasbeton gallér erősítéssel
1 rtg vízszigetelés  KEMPEROL V210 kenhető szigetelés üvegháló erősítéssel
10 mm ragasztóréteg  BAUMIT ONE (C1) fagyálló ragasztó
20 mm beton burkolat  IVANKA beton elem  Mouse grey színben pórusos felülettel

segédgerenda 5 x 8mm
acél rögzítő elemmel
csavarozott kapcsolatokkal

nézetben látszó
acél gerenda I300

SCHÖCK NOVOMUR
hőhidmegszakító elem

hidegen hajlított  acél elem
mechanikusan rögzítva

aluminium távtartó

nézetben látszó
acél gerenda I300

nézetben látszó acél gerenda

tartósan rugalmas uv álló,
vízálló kitöltés

gépészeti csővezetés

kavicsterítés - tömörített apró szemcsés
kavics járófelület rácserősítéssel

ágyazóréteg - homok és bazalltkő
zúzalék ágyazó réteg

szűrőfátyol - BAUDER FV125 szűrőfátyol

vízmegtartó rtg - Bauder drén és
víztároló elem DSE 20

hőszigetelés - STYROFOAM Roofmate
SL-A XPS hőszigetelés

LED világítás LED világításRIGIPS direkt függesztő RIGIPS STANDARD gipszkarton lemez 2x 12,5 mm RIGIPS direkt függesztő RIGIPS STANDARD gipszkarton lemez 2x 12,5 mm RIGIPS direkt függesztőRIGIPS STANDARD gipszkarton lemez 2x 12,5 mm

2xC203 HA acélprofil
gerendázat

C90 HA acélprofil
gerendázat

GEBERIT PLUVIA esővíz összefolyó
és rendszerelemei

műkő attika elem
ragasztva, lejtés 5 %

tartósan rugalmas uv álló,
vízálló kitöltés

önteürlő padlóburkolat - KEMPEROL Kempedur FC
               bevonatszigetelés és felületképzés

lejtésképzés - BAUMIT NIVELLO 30 cementkötésű aljzatkiegyenlítő

úsztatott beton - benne padlófűtés csőrendszere

PE csúsztató fólia - AUSTROTHERM technológiai szigetelés
     10 cm-es átlapolással

úsztatóréteg - AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
         lépcsős élképzéssel

vb födém - statikailag méretezett monolit vasbeton ellenlemez

szerelőbeton 

vizszigetelés - SIKA SIKAPLAN SGmA 1,5

lejtésképző réteg - könnyűbeton
min. 2%lejtéssel

vb födém - statikailag méretezett
monolit vasbeton födém

direkt függesztő - gipszkarton álmennyezet
direkt függessztő rendszere

gipszkarton - RIGIPS STANDARD
gipszkarton 2 x 12,5 mm

kavicsterítés - tömörített apró szemcsés
kavics járófelület rácserősítéssel

ágyazóréteg - homok és bazalltkő
zúzalék ágyazó réteg

szűrőfátyol - BAUDER FV125 szűrőfátyol

vízmegtartó rtg - Bauder drén és
víztároló elem DSE 20

hőszigetelés - STYROFOAM Roofmate
SL-A XPS hőszigetelés

önteürlő padlóburkolat - KEMPEROL
Kempedur FC bevonatszigetelés és
felületképzés

lejtésképzés - BAUMIT NIVELLO 30
cementkötésű aljzatkiegyenlítő réteg

úsztatott beton - benne padlófűtés
csőrendszere

PE csúsztató fólia - AUSTROTHERM
technológiai szigetelés, 10 cm-es
átlapolással

úsztatóréteg - AUSTROTHERM AT-N 150
hőszigetelés lépcsős élképzéssel

vb födém - statikailag méretezett monolit
vasbeton ellenlemez

R-04 R-05

R-06 R-08

R-07

R-09a

R-09b

R-10

R-11

R-12

rovarhálórovarháló

vb medencefal - statikailag mérezetett monolit
vasbeton medence fal
a felső 1/3-ában méretezett vasbeton gallér
erősítéssel

vízszigetelés - KEMPEROL V210 kenhető szigetelés
üvegháló erősítéssel

ragasztóréteg - BAUMIT ONE (C1) fagyálló ragasztó

beton burkolat - IVANKA beton elem  Mouse grey
színben pórusos felülettel
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RAJZ NEVE

TERV NEVE
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KÉSZÍTETTE

2017.06.02.7625 Pécs, Tettye-tér DÁTUM
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16213Resch Eszter
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Tettye - forrásház

dr Kondor Tamás

dr Perényi László Mihály

Cakó Balázs

TERVEZÉS KONZULENS

ÉPÜLETSZERKEZET KONZ.

GÉPÉSZ KONZULENS

STATIKUS KONZULENS

MEDENCE GÉPÉSZ KONZ.

Aradi Ferenc

STYROFOAM Roofmate SL-A
extrudált polisztirolhab hőszigetelés

Méretezett acél szerkezet

Termett talaj

FATRAFOL 807/V PVC vízszigetelés

Delta-Geo-Drain Quattro

Helyszíni vasalással készült
monolit vasbeton

POROTHERM vázkerámia falazat
PTH 10, PTH 12

LEIER zsalukő
ZS20, ZS30

Tömörített, kapilláris megszakító
zúzott kő ágaztat dmax=1,8 mm

Rétegesen tömörített, fagyálló
zúzott kő ágyazat dmax = 3,6 mm

Termett talaj

Múzeum épület
meglévő falazata

Víztározó épület
meglévő vasbeton falazat

Üveggyapot hőszgetelés

Természetes palakő burkolat
vágott, változó méretű

IVANKA beton elemes burkolat
Mouse grey színben, pórusos felülettel

É-12

dr Eördöghné M. Mária
TETTYE FORRÁSHÁZ


