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R1 Talajon fekvő padlószerkezet (Alagsor):
- Önterülő / műgyanta padló 1,0 cm

- Vasalt felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)

- Vasbeton lemezalap (min.C20) 35,0 cm
- Szerelőbeton 5,0 cm

- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés
  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)

- Aljzatbeton 5,0 cm
- Alátétlemez (DÖRKEN szivárgólemez) 3,0

- Tömörített kavicsfeltöltés 20 cm

R3 Alagsor feletti födém :_________
- Önterülő padlóburkolat 1,0 cm

- Vasalt felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)

- Lépésálló XPS hőszigetelés 10,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)

- Monolit vasbeton födém (min.C20) 30,0 cm

R7 Teraszfödém :_________

- REHAU Relazzo padlóburkolat 2,0 cm
- REHAU Relazzo párnafa 3,0 cm

- szigetlést védő rtg.(SIKA)
- PVC vízszigetelés (SIKA plan)

- elválasztó réteg (SIKA alátétlemez )
- Lépésálló, lejtésképző XPS hőszigetelés 25,0 - 32,0 cm

  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Hőtükrös technológiai PE fólia (Masterplast)

- Monolit temperált vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Wc, előtér, közlekedő: Függesztett gipszkarton álmennyezet

R5  Homlokzati főfal szerkezet:_____________

- PREFA kettős állókorcolt
  fémlemez héjalás

- deszkaburkolat 2,3 cm
- lécváz 3/5 / átszellőzetetett légrés 5,0 cm

- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró fólia
- Hőszigetelés kőzetgyapot/ burkolat távtartó 20,0 cm

  (ROCKWOOL Fixrock FB1)
- nyers monolit vasbeton fal 20,0 cm

R2  Alagsori főfal szerkezet:_____________

- Szivárgólemez 3,0 cm
  (DÖRKEN tojáslemez)

- (-1,00-ig) Hőszigetelés 10,0 cm
  (ROOFMATE)

- (-1,00 alatt) Szigetelést tartó fal 10,0 cm
  (LEIER VF 10)- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés

  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)
- Beszorító habarcs 2,0 cm

- nyers monolit vasbeton fal 30,0 cm

R3 Alagsor feletti födém :_________

- Önterülő padlóburkolat 1,0 cm
- Vasalt felbeton (min.C12) 8,0 cm

- Technológiai PE fólia (Masterplast)
- Lépésálló XPS hőszigetelés 10,0 cm

  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 30,0 cm

R4  Lábazati főfal szerkezet (+0,50-ig):_____________

- PREFA kettős állókorcolt fémlemez héjalás
- deszkaburkolat 2,3 cm

- lécváz 3/5 / átszellőzetetett légrés 5,0 cm
- Hőszigetelés XPS/ burkolat távtartó 20,0 cm

  (ROOFMATE))
- nyers monolit vasbeton fal 20,0 cm

R3 Alagsor feletti födém :_________
- Önterülő padlóburkolat 1,0 cm

- Vasalt felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Technológiai PE fólia (Masterplast)

- Lépésálló XPS hőszigetelés 10,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)

- Monolit vasbeton födém (min.C20) 30,0 cm

R8  Koporsófödém______________

- PREFA kettős állókorcolt fémlemez héjalás
- elválasztó lemez (Bauder TOP TS 40 NSK)
- deszkaburkolat 2,3 cm
- távtartó szaruzat 5/10 / átszellőzetetett légrés 10,0 cm
- Delta Maxx Titan diffúz hőtükrös szélzáró fólia
- Hőszigetelés / távtartó 25,0 cm
  (ROCKWOOL Fixrock FB1)
- nyers monolit vasbeton fal 20,0 cm
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R7 Teraszfödém (panorámaterasz) :_________

- REHAU Relazzo padlóburkolat 2,0 cm
- REHAU Relazzo párnafa 3,0 cm

- szigetlést védő rtg.(SIKA)
- PVC vízszigetelés (SIKA plan)

- elválasztó réteg (SIKA alátétfólia)
- Lépésálló, lejtésképző XPS hőszigetelés 22,0 - 30,0 cm

  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)
- Hőtükrös technológiai PE fólia (Masterplast)

- Monolit temperált vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Wc, előtér, közlekedő: Függesztett gipszkarton álmennyezet

R6 Földszint feletti födém :_________
- Önterülő / kerámia padlóburkolat 2,0 cm

- (Vizes helyiségben:
  kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó és fúga)

- Temperált estrich 8,0 cm
- Estrich 5,0 cm

- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Hőszigetelés (ROCKWOOL RP-PT) 14,0 cm+Dryvit)

- Függesztett gipszkarton álmennyezet

R6* Emelet feletti födém (bemutatóterem) :_________
- Önterülő / kerámia padlóburkolat 2,0 cm

- (Vizes helyiségben:
  kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó és fúga)

- Vasalt temperált felbeton (min.C12) 8,0 cm
- Hőtükrös technológiai PE fólia (Masterplast)

- Lépésálló XPS hőszigetelés 5,0 cm
  (FLOORMATE 200, v. AUSTROTHERM TOP 30)

- Monolit temperált vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Wc, előtér, közlekedő: Függesztett gipszkarton álmennyezet

R6 Földszint feletti födém :_________

- Önterülő / kerámia padlóburkolat 2,0 cm
- (Vizes helyiségben:

  kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó és fúga)
- Temperált estrich 5,0 cm

- Estrich 5,0 cm
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm

- Hőszigetelés (ROCKWOOL RP-PT) 14,0 cm+Dryvit)
- Függesztett gipszkarton álmennyezet Szőlőmag tárolóTannin készítés

R6 Földszint feletti födém :_________
- Önterülő / kerámia padlóburkolat 2,0 cm

- (Vizes helyiségben:
  kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó és fúga)

- Temperált estrich 5,0 cm
- Estrich 5,0 cm

- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Hőszigetelés (ROCKWOOL RP-PT) 10,0 cm+Dryvit)

- Függesztett gipszkarton álmennyezet

Hűtőkamra

R2  Alagsori főfal szerkezet:_____________

- Szivárgólemez 3,0 cm
  (DÖRKEN tojáslemez)
- (-1,00-ig) Hőszigetelés 10,0 cm
  (ROOFMATE)
- Modifikált bitumenes lemez vízszigetelés
  (VILLAS E-G 4 F/K Extra)
- Beszorító habarcs 2,0 cm
- nyers monolit vasbeton fal 30,0 cm

Szárító terasz

CsomagolóCsomagoló

Szőlős szárító helyiség

R6 Földszint feletti födém :_________

- Önterülő / kerámia padlóburkolat 2,0 cm
- (Vizes helyiségben:
  kent vízsigetelés (PCI)+vízzáró ragasztó és fúga)
- Temperált estrich (min.C12) 13,0 cm
- Monolit vasbeton födém (min.C20) 20,0 cm
- Hőszigetelés (ROCKWOOL RP-PT) 14,0 cm+Dryvit)
- (Bortechnológia:Függesztett gipszkarton álmennyezet)


