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Dátum
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Tel: + 36 1 206 9040

Felvonó:

Balogh Gábor

T1-01-7842
vezetᔐ tervezᔐ

Felelᔐs tervezᔐ

G1-01-3552
vezetᔐ tervezᔐ
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Felelᔐs tervezᔐ

tᜐzvédelm
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xxx
xxx
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Elektrom
os

tervezᔐ:
Hochplan Kft.

Stúdió 73 Bt.
Kertépítésztervezᔐ:

Tᜐz-Ért-ᔀBt.
Tᜐzvédelem

:

xxx
Külsᔐ közm

ᜐ
:

xxx
Közlekedés:

akusztikai szakértᔐ
SZÉS-4-b/01-1035

dr. Karsai Elekné
Akusztika:

Tel/ fax: + 36 1 212 9098
H - 1015Budapest, Szabó Ilonka u

.12.
Markovits Péter

H - 1146 Budapest, Dózsa György út 29
.

Tel/ fax: + 36 1 3430
281

Oltvai András

Tel: + 36 1 266 4802
H - 1163Budapest, Batsányi János u 12/b

.
Sax Dezsᔐ

Tel/fax: + 36 1 209 1402
H - 1119Budapest, Bártfai u 8/b.

Balogh Péter István

Tel/fax: + 36 24 473 195
H - 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út

30.
Venczel Sándor

Tel/fax: xxxxx
H - xxxx xxx, xxx

Tel/fax: xxxxx
H - xxxx xxx, xxx

Tel/fax: + 36 1 356 5859
H - 1123 Budapest, Gyᔐri út 4.

H-1117 Budapest, Budafoki út 60.

Felelᔐs tervezᔐ
vezetᔐ tervezᔐ

E1-01-2551/03

tervezᔐ
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Tervezᔐk

Építész tervezᔐ:

Kis Péter Építészmᜐterme Kft.
H - 1121 Budapest, Evetke út 2.

Tel/ fax: + 36 1 273 49 35
Email: kp888@

axelero.hu
http: www. plant.co.hu

Kis Péter

Sarusi Kis János
Tarr Ivett
Valkai Csaba

Generáltervezᔐ:

Kis Péter Építészmᜐterme Kft.
H - 1121 Budapest, Evetke út 2.

Tel/ fax: + 36 1 273 49 35
Email: kp888@

axelero.hu
http: www. plant.co.hu
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Falmetszetek 2.
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Megjegyzések

Méretek a helyszínen ellenᔐrizendᔐk!

A terv kivitelezésre nem használható fel!

A terv ±0,00 szintje: 103,60 mBf

P21

P21

P21

P21

2006. március 09.

P11 - Földszinti belsᔐ kavicsmedence rétegrendje (belsᔐ kert)
55 cm   görgeteg kavics feltöltés, mosott kavics, Ø16/32
2cm   geotextíliával kasírozott, dombornyomott mᜐanyag  felületszivárgó
1rtg   mᜐanyagfátyol elválasztó szᜐrᔐréteg, 120g/m2felülettömegᜐ
5cm   hᔐszigetelés, extrudált, lépésálló
1rtg   rézfóliabetétes, modifikált bitumenes vastaglemez teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg   4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
2-6 cm   lejtést adó aljzatbeton
28 cm   monolit vasbeton födém

P6 - Földszinti iroda és kereskedelmi egységek-üzletek, fᔐlépcsᔐ oldalon padló rétegrendje
0.2cm  csúszásmentes , szynezett, járható, nagy kopásállóságú mᜐgyanta burkolat
2cm  aljzatkiegyenlítés
18 cm  monolit vasbeton födém
5cm   fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P3 - Földszinti lift elᔐtér és melléklépcsᔐ közlekedᔐ padló rétegrendje
0.2cm  csúszásmentes, színezett, járható, nagy kopásállóságú mᜐgyanta burkolat
6cm   aljzatbeton
5cm   szivárgóhátfalas hᔐszigetelés, ipari  filc (120g/m2) kasírozással
1rtg   rézfóliabetétes,  gyökérálló modifikált bitumenes vastaglemez, teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
2-6 cm  lejtést adó beton
20 (22)cm  monolit  vasbeton födém
5cm    fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P9 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - burkolt járdák rétegrendje
4cm   gyalogosan járható sajtoltbeton térkᔐ  burkolat
4cm   2/6hegyesvágású zúzottkᔐ ágyazat
2cm   geotextíliával kasírozott, dombornyomott mᜐanyag  felületszivárgó
1rtg   mᜐanyagfátyol elválasztó szᜐrᔐréteg
5cm   hᔐszigetelés, expandált lépésálló
1rtg  rézfóliabetétes,  gyökérálló, modifikált bitumenes vastaglemez teljes felületen        forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
3-11cm  lejtést adó aljzatbeton
15 cm   monolit vasbeton födém
5cm   fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P12*- Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje, melléklépcsᔐ oldalon - lakótér
1cm   laminált parketta + ragasztó
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai  szigetelés, PE fólia
11cm   terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
18 (25) cm  vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

P12- Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje, fᔐlépcsᔐ oldalon - lakótér
1cm   laminált parketta + ragasztó
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai  szigetelés, PE fólia
8cm   terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
15 (18) cm  vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

P8 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - burkolt terasz (Práter utca felöli) rétegrendje
6cm   gyalogosan járható sajtoltbeton térkᔐ  burkolat
4cm   homokterítés
1rtg   ipari  filc elválasztó  réteg (geotextil), 120g/m2
10-6cm  homokos kavicsfeltöltés
2cm   geotextíliával kasírozott, dombornyomott mᜐanyag  felületszivárgó
1rtg   ipari  filc elválasztó  réteg (geotextil)
5cm   hᔐszigetelés, extrudált lépésálló
1rtg  rézfóliabetétes, modifikált bitumenes vastaglemez, teljes felületencforrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
2-? cm  lejtést adó aljzatbeton
28 cm   monolit vasbeton födém
5cm    fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P4 - Földszinti elᔐtér rétegrendje
0.2cm  csúszásmentes , színezett, járható, nagy kopásállóságú mᜐgyanta burkolat
2cm   aljzatkiegyenlítᔐ réteg
1rtg  kent szigetelés
17cm   monolit vasbeton födém
5cm  fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P1-  Pincei parkoló, gépészeti tér, tárolók és közlekedᔐk padló rétegrendje
35 cm   vízzáró monolit  vasbeton lemez tremix felülettel
5cm   szerelᔐbeton
15 cm   tömörített homokos kavicsfeltöltés 95%

termett talaj

P2 -  Pincei liftelᔐtér és takarító eszköz tároló rétegrendje
0.2cm  csúszásmentes , szinezett, járható, nagy kopásállóságú mᜐgyanta burkolat
35 cm   vízzáró monolit  vasbeton lemez,  simított  felülettel
5cm   szerelᔐbeton
15 cm   tömörített homokos kavicsfeltöltés 95%

termett talaj

P5 - Földszinti kukatároló rétegrendje
1,0cm  gresslap ragasztva
1rtg  kent szigetelés
17 cm  monolit vasbeton födém
5cm  fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P7 - Földszinti iroda és kereskedelmi egység, melléklépcsᔐ oldalon padló-üzlet rétegrendje
0.2cm  csúszásmentes ,színezett, járható, nagy kopásállóságú mᜐgyanta burkolat
0- 1cm aljzatkiegyenlítés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
7cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
22 cm  monolit vasbeton födém
5cm   fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P10 - Földszinti külsᔐ - pince feletti - extenzív tetᔐk rétegrendje
  extenzív növényi kultúra
átl. 20cm  vegetációs réteg
1rtg  elválasztó szᜐrᔐréteg
4cm  felületszivárgó (mosott kavics vagy zúzalék)
1rtg  védᔐ- elválasztó réteg (Typar mᜐa. geotextília)
1rtg.  mᜐanyaglemez csapadékvíz elleni szigelés
1rtg  ipari filc elválasztó védᔐ réteg
5cm  expandált  hᔐszigetelés
1rtg  PE fólia technológiai szigetelés
6-2 cm   lejtést adó aljzatbeton
28 cm  monolit vasbeton födém
5cm   fagyapotkéreg kasírozású expandált polisztirolhab hᔐszigetelés

P13 - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje, fᔐlépcsᔐ oldalon - vizes helyiségek
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
8cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25), több rétegben
15 (18) cm monolit vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

P17 - Garázslehajtó feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - vizes helyiségek
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
8cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25), több rétegben
15 cm  monolit vasbeton födém
10 cm  Tektalán-E 21 hᔐszigetelᔐ rendszer
  glettelés, festés

F3 - Általános külsᔐ fal rétegrendje - vázkitöltᔐ blokktégla fal
1.3cm   kültéri homlokzatburkoló elem, vízzáró és rugalmas fugával
0.8cm   kültéri fagyálló és rugalmas ragasztó üvegszövet erᔐsítéssel
5cm   hᔐszigetelés extrudált polisztirol hab
1cm   faldörzsölés
30 cm   vázkitöltᔐ blokktéglafalazat
1.5cm   belsᔐ vakolat, glettelve, festve

P14* - Kereskedelmi egység - üzlet és iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje, melléklépcsᔐ oldalon  - lakótér
1cm   laminált parketta + ragasztó
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai  szigetelés, PE fólia
11cm   terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
18 (25) cm  vasbeton födém
5cm  ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

glettelés, festés

P15 - Kereskedelmi egységek - üzletek és iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje, fᔐlépcsᔐ oldalon  - vizes helyiségek
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
8cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25), több rétegben
15 (18) cm monolit vasbeton födém
5cm  ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

glettelés, festés

P14 - Kereskedelmi egységek - üzletek és iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje, fᔐlépcsᔐ oldalon  - lakótér
1cm   laminált parketta + ragasztó
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai  szigetelés, PE fólia
8cm   terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
15 (18) cm  vasbeton födém
5cm  ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

glettelés, festés

P13-*- - Általános emeleti lakás általános padlórétegrendje, melléklépcsᔐ oldalon - vizes helyiségek
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
11cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25), több rétegben
18 (25) cm  vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

P15* - Kereskedelmi egység - üzlet és iroda feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje, melléklépcsᔐ oldalon - vizes helyiségek
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
11cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-TK 27/25), több rétegben
18 (25) cm  vasbeton födém
5cm  ragasztható kᔐzetgyapot hangelnyelᔐ réteg

glettelés, festés

P16 - Garázslehajtó feletti emeleti lakás általános padlórétegrendje - lakótér
1cm  kerámia lapburkolat ragasztva
1rtg  kent szigetelés
6cm   aljzatbeton
1rtg   technológiai szigetelés
8cm  terhelhetᔐ úsztatóréteg (Ursa TL-T 30/25), több rétegben
15 cm  monolit vasbeton födém
10 cm  Tektalán-E 21 hᔐszigetelᔐ rendszer
  glettelés, festés

P21 - Erkélyek és szemöldökök rétegrendje
0.2cm   csúszásmentes színezett, nagy kopásállóságú, mᜐgyanta burkolat, UV álló
28-23cm vasbeton erkélylemez lejtésben zsaluzva, látszóbeton

P19- Általános emeleti liftelᔐterek padlórétegrendje
0.2cm   csúszásmentes színezett, nagy kopásállóságó, mᜐgyanta burkolat, UV álló
6cm  vasalt  aljzatbeton
5cm  szivárgóhátfalas extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés, ipari filc (120g/m2) kasírozással
1rtg  rézfóliabetétes,  gyökérálló modifikált bitumenes vastaglemez teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumen vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
2- 6cm  lejtést adó beton
20 cm  monolit vasbeton födém, alsó felületén látszóbeton

T1 - Práter utcai tömb feletti lapostetᔐ - Nagylapostetᔐ - rétegrendje
1.3cm   kültéri homlokzatburkoló elem, vízzáró és rugalmas fugával
0.8cm   kültéri fagyálló és rugalmas ragasztó
1rtg   rugalmas, kent vízszigetelés
12 cm   vasalt aljzatbeton
2cm   dombornyomott mᜐanyag felületszivárgó, geotextíliával (120g/m2) kasírozva
15 cm   extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés
1rtg  rézfóliabetétes,  gyökérálló, modifikált  bitumenes vastaglemez teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ, SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés, foltonkénti  hegesztéssel
1rtg  hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
22-27cm  perlitbeton teteje lejtésben lehúzva
18 cm   vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

P20 - Átkötᔐ hidak padlórétegrendje
0.2cm   csúszásmentes színezett, nagy kopásállóságú, mᜐgyanta burkolat, UV álló
4cm  aljzatkiegyenlítés
32 cm  FFB-320elᔐregyártott vasbeton feszített hídelem, impregnálva

F6 - Általános lakáselválasztó fal rétegrendje
1,5cm  belsᔐ vakolat,glettelve, festve
15 cm  Ytong falazat - 600 kg/m3
5cm  hangszigetelᔐ (szálas hᔐszigetelés)
10 cm  Ytong falazat - 600 kg/m3
1,5cm  belsᔐ vakolat, glettelve festve

F7 - Angolakna külsᔐ fal rétegrendje
25 cm  monolit vasbeton fal
1rtg  hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
1rtg   poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez
5cm  hᔐszigetelés, extrudált polisztirol hab
1rtg  üvegszövet háló
1.5cm  külsᔐ vakolat, glettelve, festve vakolat

T3 - Magastetᔐk rétegrendje
1,2cm  kültéri  homlokzatburkoló  elem, rugalmas vízzáró  fugával
0,8cm  kültéri  fagyálló és rugalmas ragasztó + rugalmas és kent  vízszigetelés
5mm  korróziómentes acél  „tepsi”
15 cm  légrés
1rtg  leszorító háló
15 cm   szivárgóhátfalas extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés,
1rtg  rézfóliabetétes, gyökérálló, modifikált bitumenes vastaglemez teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumenes vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
22 cm   vasbeton födém
1.5cm   vakolat, glettelve, festve

F1 - Pincei  külsᔐ fal - talajjal érintkezᔐ
25 cm   vasbeton pincefal, vízzáró, statikai  terv szerinti  betonminᔐséggel
2cm   dombornyomott  mᜐanyag  felületszivárgó

termett talaj

F2 - Pincei  külsᔐ fal - szomszéd épület mellett
25 cm   vasbeton pincefal, vízzáró, statikai  terv szerinti  betonminᔐséggel
6cm   dilatációs elemként szálas hᔐszigetelés, nem éghetᔐ

szomszéd épület

F4 - Általános külsᔐ fal rétegrendje - monolit vasbeton fal
1.3cm   kültéri homlokzatburkoló elem, vízzáró és rugalmas  fugával
0.8cm   kültéri fagyálló és rugalmas ragasztó,  üvegszövet erᔐsítéssel
11cm   hᔐszigetelés, extrudált polisztirol hab
25 cm   monolit vasbeton fal
  belsᔐ glettelés, festés

F5 - Általános külsᔐ fal rétegrendje - blokktégla fal melléklépcsᔐnél
1.5cm   belsᔐ vakolat, glettelve, festve
38 cm   tégla falazat
1.5cm   külsᔐ vakolat, glettelve, festve

F8 - Tetᔐfelépítmények általános rétegrendje
1.2cm  kültéri homlokzatburkoló elem, vízzáró  és rugalmas fugával
(0.8cm  kültéri fagyálló ragasztó üvegszövet erᔐsítéssel
3cm  hᔐszigetelés, extrudált PS hab
2rtg   poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes vastaglemez
1rtg  hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
12 cm  monolit  vasbeton fal

P18 - Általános emeleti külsᔐ közlekedᔐk - függᔐfolyosók- padlórétegrendje
0.2cm   csúszásmentes színezett, nagy kopásállóságú, mᜐgyanta burkolat, UV álló
6cm  vasalt  aljzatbeton
5cm  szivárgóhátfalas extrudált polisztirol hab hᔐszigetelés, ipari filc (120g/m2) kasírozással
1rtg  rézfóliabetétes,  gyökérálló modifikált bitumenes vastaglemez teljes felületen forrólevegᔐs hegesztéssel. 5mm vastag
1rtg  4mm vastag üvegfátyol hordozórétegᜐ , SBS modifikált  bitumen vastaglemez, csapadékvíz elleni szigetelés , foltonkénti  hegesztéssel
1rtg   hideg bitumenes kellᔐsítés 300 g/m2
2- 6cm  lejtést adó beton
15 cm  monolit vasbeton födém
5cm  vakolható extrudált hᔐszigetelés
1rtg  üvegszövet erᔐsítésᜐ vékonyvakolat
  glettelés, festés
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