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1 rtg 1,5 mm vastag talajnedv. elleni műanyag lemez szigetelés,
műanyag fátyol aljzatkiegyenlítő és védőréteg közé,
rögzítés vonalmenti fóliabádog csíkhoz

R2_ Első emeleti kávézók padlója
2 mm átlátszó műgyanta bevonat
6 cm úsztatott, felületcsiszolt aljzatbeton padlófűtéssel
1 rtg PE fólia technológiai vízszigetelés
6cm kőzetgyapot úsztató rtg.
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
25 cm monolit vasbeton födém

gumi alátét
alumínium L profil peremlezárás

SZÍNÉSZ KÁVÉZÓ
fűtött tér

kávézó raktár
fűtött tér

50.70.5 zártszelvény keret

alsó vezetősín

alsó vezetőgörgő

RHS 250.150.10 zárt idomacél oszlopSchüco ASS 50.NI tolóajtó
hőszigetelő üvegezéssel

R3_ Temperált Épületrész feletti Terasz burkolat
22 mm Finnforest Thermowood fa teraszburkolat
(22 x 100 x 4200 mm, 5 mm-es résekkel)
5/8 cm párnafa 70 cm-enként
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg
10 cm bazalt zúzalék ágyazó- szivárgó réteg
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg lazán,
       15 cm-es átfedésekkel fedve
10-14 cm Austrotherm lépésálló hőszigetelés
1 rtg. Elválasztó polipropilén filcréteg
1 rtg műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés lazán fektetve,
      forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
      (széleken mechanikai rögzítéssel)
1 rtg alátét-elválasztó polipropilén filc réteg
25 cm monolit vasbeton födémlemez

1,5 mm műanyag szigetelés fóliabádoghoz rögzítve

alátét műanyag filc sávosan ragasztva

exp. PS hab kiegészítő hőszigetelés

sávos vonalmenti hajlat rögzítés,
25 cm-enként beütőékkel rögzítve

födémszerkezet lesüllyesztve

műanyag fátyol szűrőréteg

kavicsszivárgó

JELMEZ-ÉS KELLÉKRAKTÁR
fűtetlen tér

szivárgó aljzata

Ø10 dréncső szivárgó

SZÍNÉSZÖLTÖZŐ
fűtetlen tér

R7_ Talajban levő fal
20 cm monolit vasbeton fal
1 cm faldörzsölés
1 rtg műanyag fátyol felületkiegyenlítés
1 rtg 1,5 mm vastag talajnedv. elleni műanyag lemez szig.
1 rtg műanyag fátyol felületkiegyenlítés
6, ill. 10 cm hőszigetelő tábla és szigetelés védelem
(a temperált tér mellett vastagabb)
4 cm szigetelést védő drénlemez, geotextíliával kasírozva
földvisszatöltés

öntapadó lemez lezárás

szivárgó aljzata

talajnedvesség ell. szig.
rögzítés fóliabádoghoz

műanyag lemez felületszivárgó
geotextiliával kasírozva

R3

kavics paplanszivárgó, ejtő csövekkel

KÁVÉZÓ RAKTÁR
temperált tér

NŐI MOSDÓ
temperált tér

KÁVÉZÓ
temperált tér

TOLÓAJTÓ CSATLAKOZÁS TERASZHOZ M=1:5

TOLÓAJTÓ CSATLAKOZÁSA M=1:5

LÁBAZATI RÉSZLET M=1:5ALAPOZÁSI RÉSZLET M=1:5

R12_ Talajon fekvő Terasz burkolat
22 mm Finnforest Thermowood fa teraszburkolat
(22 x 100 x 4200 mm, 5 mm-es résekkel)
5/5 cm párnafa 70 cm-enként
1 rtg elválasztó polipropilén filcréteg
8 cm bazaltzuzalék
ágyazó-szivárgó réteg
termett talaj

R5_ Talajon fekvő padló
2 mm átlátszó műgyanta bevonat
6 cm úsztatott, felületcsiszolt beton aljzat
1 rtg technológiai szigetelés (PE fólia)
6 cm lépésálló hőszigetelés (PS hab)
1 rtg technológiai szigetelés (PE fólia)
35 cm vasbeton lemezalap
6 cm szigetelést védő beton
1 rtg elválasztó műanyag filc
1 rtg műanyag. talajnedv. ell. Vízszigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő műanyag filc
6 cm szerelőbeton
15 cm töm. Kavicságy, benne szivárgó csövek
Termett talaj

R5_ Talajon fekvő padló
2 mm átlátszó műgyanta bevonat
6 cm úsztatott, felületcsiszolt beton aljzat
1 rtg technológiai szigetelés (PE fólia)
6 cm lépésálló hőszigetelés (PS hab)
1 rtg technológiai szigetelés (PE fólia)
35 cm vasbeton lemezalap
6 cm szigetelést védő beton
1 rtg elválasztó műanyag filc
1 rtg műanyag. talajnedv. ell. Vízszigetelés
1 rtg aljzatkiegyenlítő műanyag filc
6 cm szerelőbeton
15 cm töm. Kavicságy, benne szivárgó csövek
Termett talaj

vaktok

vaktok

szilikon kitt kitöltés,
mögötte habszalag

szigetelést védő fal

1 rtg 1,5 mm vastag talajnedv. elleni
műanyag lemez szigetelés,
műanyag fátyol aljzatkiegyenlítő és
védőréteg közé,
rögzítés vonalmenti fóliabádog csíkhoz

Ø10 dréncső szivárgó
a csapadékvízhálózatba bekötve

szigetelést védő fal
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