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" Egy házat mindenkinek" - Az iváni széchenyi kastély rehabilitációja

D ip lomaterv

2018-19 ősz

Nagy Fann i

20
15

7
05

42
7

2 2 2 2 2
10

20
10

15
7

05

52
7

2221022222
61010

2 2 2 2 2

4
2

3
2

4
5

5-
19

25
15

14

2 2 2 2 2
10

4
2

3
2

4
5

5-
19

25

15
12

5 -2
65

10

10
2 2 2 2 2

15
5

14
5

25

4
2

3
2

4

15
12

5 -2
65

20
10

15
7

05

52
7

10
1 4 1

6

05

75
13575 75

20
15

5
4

44

20
15

5
4

44

R0*:
- 20 cm épület körüli kavicságy
- geotextília
- tömörített talajfeltöltés
- termett talaj

méretezett monolit beton
alaptest

fémlemez lábazatburkolat

rothoblaas
öntapadós bitumen szalag
kiegészítő vízszigetelés, és

lábazati védelemrothoblaas
tömítő/kapcsoló szalag,

habszivacs alátéttel

CLT (5s 100) teherhordó
falpanel, vékonylazúr

felületvédelemmel

rugalmas tömítés

acél fa-beton kapcsoló profil
( ~ 80 cm-ként T acél)

rejtett rögzítő csavarozás

előregyártott beton szegély

+/-0,00

-0,90

-0,22

-0,07

méretezett monolit beton
alaptest

fémlemez lábazatburkolat

rothoblaas
öntapadós bitumen szalag
kiegészítő vízszigetelés, és
lábazati védelem

rothoblaas
tömítő/kapcsoló szalag,
habszivacs alátéttel

CLT (5s 100) teherhordó
falpanel, vékonylazúr
felületvédelemmel

rejtett rögzítő csavarozás

+/-0,00

-0,90

-0,22

-0,07

+0,15

acél fa-beton kapcsoló profil
( ~ 80 cm-ként T acél)

rugalmas tömítés

R4****:
- vékonylazúr felületkezelés (
csapadékhatás elleni védelem)
- 10 cm (5s 100) CLT falpanel (
látszó felület: fenyő)
- 10 cm STEICO fagyapot hőszigetelés
- 6 cm (3s 60) CLT falpanel ( látszó
felület )
- vékonylazúr felületkezelés

CLT (5s 100) teherhordó
falpanel, vékonylazúr

felületvédelemmel

rothoblaas
hangszigetelő, tömítő rugalmas

kapcsolati szalag

acél kapcsoló profil
( ~ 80 cm-ként T acél)

ferdecsavar kapcsolóelem

rothoblaas
hangszigetelő, tömítő rugalmas

alátétcsík

rejtett rögzítő csavarozás

rothoblaas
öntapadós bitumen szalag

kiegészítő vízszigetelés

fém attikaburkolat

fém attikaburkolat
cseppentővel

fémlemez attikalefedés
cseppentővel

rothoblaas
öntapadós bitumen szalag

kiegészítő vízszigetelés

kiegészítő vízszigetelés

acél kapcsoló profil
(~ 80 cm-ként T acél)

rothoblaas
hangszigetelő, tömítő rugalmas
alátétcsík, habszivacs alátéttel

rejtett rögzítő csavarozás

1 rtg. bitumen lemez
felfordított vízszigetelés

fém attikaburkolat

fém attikaburkolat
cseppentővel

fémlemez attikalefedés
cseppentővel

1 rtg. bitumen lemez
felfordított vízszigetelés

CLT (5s 150) teherhordó
födémpanel, vékonylazúr
felületvédelemmel

CLT (5s 100) falpanel,
attikafal, vékonylazúr
felületvédelemmel

CLT (5s 100) teherhordó
falpanel, vékonylazúr
felületvédelemmel

rétegelt lemez ajtó, belső
szigetelő/kikönnyítő maggal

rugalmas kapcsoló/tömítő
gumiprofil

acél kapcsoló profil
( ~ 80 cm-ként T acél)

rejtett rögzítő csavarozás

rothoblaas
hangszigetelő, tömítő rugalmas
alátétcsík

méretezett monolit beton
alaptest

fémlemez lábazatburkolat

CLT (5s 100) teherhordó
falpanel, vékonylazúr
felületvédelemmel

+/-0,00

-0,90

-0,22

-0,07

acél fa-beton kapcsoló profil
( ~ 80 cm-ként T acél)

rétegelt lemez ajtó, belső
szigetelő/kikönnyítő maggal

rejtett rögzítő csavarozás

1,5 %

+3,00

+3,90

+3,00

+3,90

+3,15

+2,10

+3,00

fóliabádog, cseppentővel

R1***:
- 2 mm epoxi gyanta bevonat ( csapadék
elleni vízszigetelés)
- 0,5 cm felületkegyenlító szárazhabarcs
- 7 cm aljzatbeton
- 1 rtg. bit. vastag lemez nalajnedvesség
elleni szigetelés
- 1 rtg. bitumen máz kellősítés
- 15 cm vasalt aljzat
- 20 cm kavicszúzalék, tömörítve
- termett talaj

1 cm dilatációs hézag,
rugamas tömítéssel

R1***:
- 2 mm epoxi gyanta bevonat ( csapadék
elleni vízszigetelés)
- 0,5 cm felületkegyenlító szárazhabarcs
- 7 cm aljzatbeton
- 1 rtg. bit. vastag lemez nalajnedvesség
elleni szigetelés
- 1 rtg. bitumen máz kellősítés
- 15 cm vasalt aljzat
- 20 cm kavicszúzalék, tömörítve
- termett talaj

1 cm dilatációs hézag,
rugamas tömítéssel

1 cm dilatációs hézag,
rugamas tömítéssel

R1****:
- 2 mm epoxi gyanta bevonat ( csapadék

elleni vízszigetelés)
- 0,5 cm felületkiegyenlítő szárazhabarcs

- 7 cm aljzatbeton
- 1 rtg. bit. vastag lemez nalajnedvesség

elleni szigetelés
- 1 rtg. bitumen máz kellősítés

- 15 cm vasalt aljzat
- 10 cm XPS hőszigetelés

- 20 cm kavicszúzalék, tömörítve
- termett talaj

R5**:
- 1 rtg. műanyag lemez,

csapadékvíz elleni szigetelés
(mechanikai rögzítéssel)

- 2,5 cm teljes felületű deszkaaljzat
- 5-25x5 cm fenyő

szelemenrendszer, lejtésképzés
- 5x5 cm fenyő alátátszelemen

- 15 cm (5s 150) CLT födémpanel,
( látszó felület: fenyő)

- vékonylazúr időjárás elleni
felületvédelem

R5**:
- 1 rtg. műanyag lemez,
csapadékvíz elleni szigetelés
(mechanikai rögzítéssel)
- 2,5 cm teljes felületű deszkaaljzat
- 5-25x5 cm fenyő
szelemenrendszer, lejtésképzés
- 5x5 cm fenyő alátátszelemen
- 15 cm (5s 150) CLT födémpanel,
( látszó felület: fenyő)
- vékonylazúr időjárás elleni
felületvédelem

R5**:
- 1 rtg. műanyag lemez,
csapadékvíz elleni szigetelés
(mechanikai rögzítéssel)
- 2,5 cm teljes felületű deszkaaljzat
- 5-25x5 cm fenyő
szelemenrendszer, lejtésképzés
- 5x5 cm fenyő alátátszelemen
- 15 cm (5s 150) CLT födémpanel,
( látszó felület: fenyő)
- vékonylazúr időjárás elleni
felületvédelem

OSB lap alátét

fóliabádog hajlatképzés

vízorr

fóliabádog hajlatképzés

0,5 cm elhelyezési, mozgási
hézag

rögzítő/élvédő L acél

rothoblaas
tömítő/kapcsoló szalag,

habszivacs alátéttel

R0:
- 4 cm színesaszfalt koptató réteg
- 5 cm nagyszemcsés aszfaltréteg

- 15 cm tömörített CKT aljzat
- 20 cm tömörített zúzottkő

- termett talaj

R0:
- 4 cm színesaszfalt koptató réteg
- 5 cm nagyszemcsés aszfaltréteg

- 15 cm tömörített CKT aljzat
- 20 cm tömörített zúzottkő

- termett talaj

1,5 %

1 cm dilatációs hézag,
rugamas tömítéssel

rothoblaas
öntapadós bitumen szalag
kiegészítő vízszigetelés

fém házagtakarótakaró profil

Átmeneti tér főbb szerkezeti csomópontjai, M1:5

18

attikakialakítás
(átmeneti tér felső falcsatlakozás és attika függőleges részlet) M1:5
CS15

attika kialakítás
(átmeneti tér tornác feletti attikacsatlakozás, függőleges részlet) M1:5
CS16

ajtószerkezet
(átmeneti tér nyílászáró felső részlete) M1:5
CS19

lábazat kialakítás
(átmeneti tér CLT szendvicsszerkezetének tornác felőli belső lábazat) M1:5
CS18

lábazat kialakítás
(átmeneti tér szélső lábazatcsatlakozás, függőleges részlet) M1:5
CS17

ajtószerkezet
(átmeneti tér nyílászáró alsó részlete) M1:5
CS20


