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bennmaradó impulzusos injektálócső

injekálócső fejrésze utólag leütve

nyomás által bejutatott szilikon-
mikróemulziós utólagos csapadék víz
elleni szigetelés

meglévő kisméretű téglafalazat

tapadást fokozó vakolóhabarcs

15 mm vastag páraáteresztő
javítóvakolat, WTA minősítésű

simító + vékonyvakolat, a lábazat
magasságában fagyálló vakolat

20 cm, Tw= 95 % -osan tömörített,
kappilarítás megszűntető kavicsréteg

15 cm vastag, C20 vasalt aljzatbeton

1 réteg, 4mm vastag, teljes felületén
lángolvasztással ragasztott modifikált
bitumenes talajnedvesség elleni
szigetelés

12cm +1,5 cm építőlemezes lépésálló
PS hőszígetelő tábla

24 mm vastag deszka vakpadló,
önmetszőcsavarokkal rögzítve

24 mm vastag újrafelhasznált gyalult
svédpadló, látszó rögzítéssel
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25 mm WTA minősítésű vakolatba
rejtett, 10 mm átmérőjű PE falfűtés
rendszer, hálóerősítéssel

12 cm vastag, YTONG Multipor
falszígetelőlap ragasztó habarccal teljes
felületén ragasztva

hőszigetelés felső síkjáig tartó lábazati
szigetelés+ hidegbitumenmáz
alapozáson, 5cm sugarú habarcs
hajlatképzés

1,5 cm rugalmasan lágy kapcsolat,
ásványi szálas hőszigeteléssel
kialakítva

13
,1

53
,5

27,3 3,0

1,
0

48,6 16,5

35,6 9,7 30,3

35,6 3,4
08 16

1 3,1 30,3

41,3 7,2 30,3

10
,0

10
,0

1,5
1,0

12,0 8 12,0

1,5
1,0

12,0 1,5 51,5 2,5

3,0

5,0

2,4

17
,7

2,5 12,0 1,5 51,5 2,5

8
24

1,
2

8,
1

7,
4

6,
1

3,
5

8,
3

9,
0

1,5
1,0

12,0 1,5 51,5 1,5 1,0

14,5 55,5

25 mm vastag WTA minősítésű páraáteresztő,
kétrétegű belső oldali vakolat

háló erősítés

10 mm átmérőjű polietilén csőrendszer, falfűtéshez

12 cm vastag YTONG Multipor hőszigetelő falazólap,
ragasztóhabarccsal teljes felületen ragasztva

1cm simító vakolat

1cm hézag purhabbal kitöltve, két oldalt kétfázisú
 rugalmas tömítőanyaggal lezárva

8 cm vastag ásványiszálas kiegészítő hőszigetelés,
 a vápa szélességében

24 mm vastag fapáccal kezelt, belső natúr könyöklő

höszigetelő üvegezésű, fa nyilászáró + toktoldó,
dübellel rögzítve

két rétegű, argon gázos üvegezés, LOW-E bevonattal

24 mm vastag, fapáccal kezelt fa spaletta borítás

30 mm vastag keményfa párkány

10 mm simító + vékonyvakolat

15 mm páraáteresztő javítóvakolat

tapadást fokozó vakolóhabarcs

51 cm vastag meglévő kisméretű téglafalazat

csőbilincs, lefolyócső rögzítésére

8 cm vastag ásványiszálas kiegészítő hőszigetelés,
a vápa szélességében

9 cm magas fa toktoldó

24 mm vastag keményfa borítás

meglévő egyeneszárodású km. tégla áthidaló

meglévő 16x16 cm-es talpszelemen

szegező lemez a szarufa biztos rögzítésére

12 cm téglafalazat a járulékos rétegek fogadására

8cm kiegészító ásványiszálas hőszigetelés

meglévő kötőgerenda GFRP technológiával megerősítve,
a kapcsolatok acélkengyelekkel erősítve

1cm purhabbal kitöltött hézag,
kétoldalt kétfázisú rugalmas tőmítéssel lezárva

távtartó fa deszka

24 mm vastag keményfa borítás,
felül vakolóprofillal  védve

24 mm vastag szarufa deszka lezárás

fém cseppentő profil, az alátéthéjazat 12cm-re

szarufavégbe süllyesztett deszkaburkolat

laposacél csatornatartó, az ellenlécek kiosztás

horganyzott ereszcsatorna elem

megemelt fa cseréplécezés

kettős fedésű, hódfarkú tetőcserép

30x50 mm fa cseréplécezés 15 cm-ként

50x50 fa ellenlécezés, átszellőztetett légrés

páraáteresztő, 3 rétegű polipropilén fliz-alátéthéjazat, 10 cm átlapolásokkal

25 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés, a szarufa pallózás + lécezés magasságában

15 cm magas meglévő szarufa belső síkja

50x50 cm burkolattartó lécezés

10 mm átmérőjű mennyezeti fűtés csőrendszerre

24 mm vastag fa deszka borítás, fehér lazúrral kezelve

elektromos fűtőszál a visszafagyás ellen

pontonkénti hofogó,
2,5 db/m2
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kettős fedésű, hódfarkú tetőcserép
30x50 mm fa cseréplécezés 15 cm-ként

50x50 fa ellenlécezés, átszellőztetett légrés
páraáteresztő, 3 rétegű polipropilén fliz-alátéthéjazat, 10 cm á

5 x 20 cm fapalló megerősítés a szarufa mentén

meglévő 10 x 15 cm szarufa külső síkja

25 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés, a szarufa megerős

15 cm magas meglévő szarufa belső síkja

50x50 cm burkolattartó lécezés

24 mm vastag fa deszka borítás, fehér lazúrral kezelve

10x15 cm taréjgerinc

belső légrés kiszellőzése

perforált kúpalátét

gerinccserép, gerincléctartóval rögzítve

tetősíkablak rendszertartózékaként vízelvezető csatorna

7,5x20 cm szarufa kiváltás

segéd deszkázás + segéd lécezés

alátétfólia gallér + fémlemez burkolókeret, síkfedéshez

24 mm vastag fapáccal kezelt, natúr faborítás

1,2 mm párazárófólia

tetőtéri ablak
két rétegű, Argon gázzal töltött,
hőszigetelő üvegezés LOW-E bevonattall

Lehoczki Zsolt, Lakóépülettervezési Tanszék,

Diplomatervezés: Teleház épületegyüttes, Őriszentpéter

Teleház csomópontok, M = 1:1010

Teleház kapu nézete, M=1:10


