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Utólagos acéllemez falszigetelés
első sorban 20mm átfedésel
Vízszigetelés minden estben fölévezetni!

pincefeljáró:
régi téglalépcső felújítva,
új burkolattal

R4 - 4. számú rétegrend
- 8 cm vasbeton ellenlemez (C16)
- 2 rtg 4 mm VILLAS modifikált bitumenes lemez szigetelés -
Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással ragasztva
talajvíznyomás ellen
- 1rtg Pormex Rapid kellősítő alapozás
- 10 cm vasbeton lemez (C16)
- 1 rtg technológiai szigetelés
- 5 cm szerelőbeton (C8)
- 10 cm tömörített földfeltöltés
- termett talaj
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R1 - 1. számú rétegrend
- 1.5 cm tölgy Tilo tömör keményfa padló
- 1 rtg. BonaBond S755 parkettaragasztó
- 8 cm úsztatott vasbeton lemez -simított (C16)
- 1 rtg. technológiai szigetelés
- 2x 5 cm Rockwool Stprock ND lépés-hangszigetelő lemez
  (hőszigetelés)
- 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K
   lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen
- 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás
- 10 cm vasbeton lemez (C16)
- 5 cm szerelőbeton (C8)
- 1 rtg technológiai szigetelés
- 15 cm tömörített kavicsfeltöltés
- termett talaj

R2 -2. számú rétegrend
- 1.5 cm tölgy Tilo tömör keményfa padló
- 1 rtg. BonaBond S755 parkettaragasztó
- 8 cm úsztatott vasbeton lemez - simított (C16)
- 1 rtg. technológiai szigetelés
- 2x 5 cm Rockwool Stprock ND lépés-hangszigetelő lemez
  (hőszigetelés)
- 1rtg. VILLAS bitumenes lemez szigetelés - Elastovill E-G 4 F/K
   lángolvasztással ragasztva, talajvíz ellen
- 1 rtg. Pormex Rapid kellősítő alapozás
- 12 cm kmt. tégla dongaboltozat (meglévő)

R3 - 3. számú rétegrend
- 2x16 cm Rockwool Rollrock hőszigetelő filc
- 1 rtg PVC fólia
- 15 cm tapasztott sár
- 1 rtg technológiai fólia befolyás megakadályozására
- 2.5x15 cm deszkaborítás födémgerendákra merőlegesen
- 20x20 cm fa gerendás födém
- 2.5x15 cm deszkaborítás födémgerendákra merőlegesen
- 1.5 cm vakolat

Megmaradó tetőszerkezet

Porotherm A10-es áthidaló

R6 - 6. számú rétegrend
- 1,5 LB Eurosan EP szárító belső vakolat
- 50 cm falazat (megmaradó szerkezet)
- 10 cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kétrétegű,
inhomogén lemez
- 1 rtg alapvakolat
- 1 rtg üvegszál háló
- 1 rtg alapozó réteg
- 1 rtg LB Eurosan EP szárító vakolat
- mészfestés

R5 - 5. számú rétegrend
- 10/15 szarufa (megmaradó szerkezet)
- 1 rtg csapadékvíz elleni szigetelés
- ellenlécezés
- lécezés Tondach cserépfedés alá
- Tondac Tatai hódfarkú szegmensvágású
  cserépfedés

          tűzgátló fix
gipszkarton álmenny.

          tűzgátló fix
gipszkarton álmenny.
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Nappali ellátás / Gyermekjóléti - Családsegítő Szolg.
2300 Ráckeve, Szent István tér 10. hrsz.: 531

Kiviteli tervGyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2300, Ráckeve Szt. István tér 4.
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