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Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

15/25 cm RR fa pillér

20/25 cm RR fa talpszelemen
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5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/15 cm torokgerenda

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

55/45 cm vasbeton alapgerenda

beton cölöpalap
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15/25 cm RR fa oszlop

Steico Flex fagyapot homlokzati hőszigetelés

párazáró fólia

páraáteresztő fólia

OSB lemez

5 cm átszellőztetett légrés

5/3 cm vízszintes lécváz

2,4 cmfüggőleges deszkázat 1 cm hézagolással

rovarháló

5/5 cm függőleges lécváz

7,5 cm XPS és 10+0,5 cm vtg.-ú üvegszáladalékos
habarccsal vértezett lábazati XPS hab hőszig., foltonkénti

adhéziós hideg bitumenes ragasztással, felső éle mentén
mechanikai rögzítéssel

lábazati szigetelés, felső élének megfogása lecsúszás ellen,
30x3 mm-es horg. acél szalaggal,

20 cm-enként a hátszerkezetbe, d=6/5 beütőékkel rögzítve

3/5 cm függőleges lécváz

statikailag méretezett horgonyzott acél
oszlop tartó konzol

statikailag méretezett rögzítő dübel

45/55 cm monolit vasbeton alapgerenda

bevonatszigetelés

installációs réteg

RP1

RF1

RLF1

4mm vtg. modifikált bitumenes lemez,
teljes felületen lángolvasztással,

10 cm átfedésekkel és toldásokkal összeépítve,
vasbeton alapgerenda szélén 10 cm kihajtva
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vasbeton lábazati fal

talajnedvesség elleni szigetelés 30 cm magasságban
mechanikailag rögzítve, tömítőprofillal lezárva

tartósan rugalmas bitumen kitt éllezárás

geotextilia

CS5
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5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

15/20 cm RR szarufa

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

párazáró fólia

5/3 cm gerincléc

páraáteresztő fólia

RT1

CS4

B1

A3

RF 1 - Külső fal - Fa, általános

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cmláng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezeltfüggőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2,5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
1  rtg vízzáróés páraáteresztő (Sd < 0,3 m) homlokzati fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-MAXX PLUS- Sd

~ 0,19 m) 
20  cm  Steico Joist függőleges falváz 50 cm-enkét, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  párazáró (Sd ~ 150 m) fólia (pl.: DÖRKEN DELTA-REFLEX PLUS)
2,5  cm  MDF farostlemez
3/5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RT 1 - Tető, Fa

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként, közte Steico Flex fagyapot
hőszigetelés

10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  szabadon fektetett PE-LD / PE-HD párafékező fólia (Sd ≥ 150 m) (pl.: RAV PE 0,25 vagy

azzal műszakilag egyenértékű)
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa

RLF 1 - Lábazati fal - Fa

3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - takarás deszkázat
között

2.4 cm 2,4/10 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges deszkázat 1 cm
eltolással

3 cm 3/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt vízszintes lécváz
5 cm 5/5 cm láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt függőleges lécváz - átszellőztetett

légrés
2.5 cm víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással rögzítve
8+1  cm  vastagságú ROOFMATE LG üvegszáladalékos habarccsal vértezettextrudált PS hab

hőszigetelés
5  cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem

foltonkénti poliuretánbázisú ragasztással rögzítve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30,
RAVATHERM XPS 300 SL)

1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (BAUDER BURKOLIT V vagy azzal műszakilag egyenértékű)

10  cm  vasbeton lábazati fal
5  cm  láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt fa tartóváz - közte installációs réteg
2,5  cm  natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat

RP 1 - Talajon fekvő padló általános, Fa

1,4  cm  ragasztott parketta
8  cm  szálerősítésű cement estrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 0,3+0,27 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős elképzeléssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
1  rtg  legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez

talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10 cm
szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (pl.: BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V,vagy azzal műszakilag egyenértékű)

15  cm  vasalt aljzatbeton statikai tervek szerint
40  cm  95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- - termett talaj

RP 3 - Közbenső födém, Fa

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

20 cm 10/20 cm vízszintes tartóváz a kötőgerendával egymagasságban, közte Steico Flex
fagyapot akusztikai szigetelés

2,5  cm  víztaszító időjárásálló teljes felületű OSB-3 építőlemez aljzat, csavarozással
rögzítve

- - (szellőztetést igénylő helyiségek esetén álmennyezet)

RT 2 - Fedett - nyitott tér, hőszigeteletlen tető

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső cserép,
szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2., középmezőben
minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 5 cm ellenléc / átszellőztetett

légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy azzal
műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -  Sd
~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként 
10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként
2,5 cm 2,5 cm natúr fapáccal kezelt függőleges faburkolat ( a szarufa felső élével egy síkban)
20 cm 15/20 cm RR szarufa
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