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Preprufe tape védöszalag

Preprufe 160 függöleges felületi vízszigetelö lemez

toldásnál Preprufe tape védöszalag

Preprufe 300 R vízszintes felületi
vízszigetelö lemez, a fal mentén a belsö
padlószint felé vezetve

termett talaj

15 cm tömörített kavics ágyazat

10 cm aljzatbeton, merevsége a
peremek mentén 15 cm vastag
peremezéssel erösítve

1cm vastag Polifoam peremdilatáció

3 mm csúszásmentes, színezett, sav-
és kopásálló mügyanta burkolat

6 cm vastag aljzatbeton a
peremek mentén dilatálva

Padlófütés csövezeték

3+2,7 mm vastag formahabosított
extrudált PShab Austrotherm
padlófütés rendszerlemez

10 cm vastag extrudált polisztirolhab
szigetelés védelem és bennmaradó zsaluzat

Siemens dúcolás az alapozási és
szerkezetésitési munkafázis ideje alatt,
elbontása után földfeltöltéssel

mechanikai rögzítés, horganyzott acél szalag,
vízszintes felületi szigetelés lábazati
felvezetése felsö élének rögzítése, 20cm-enként
a hátszerkezethez rögzítve

glettelés, diszperziós festés

0-5 mm önterülö aljzatkiegyenlítö réteg

betonozási munkahézag

20 cm vastag monolit vasbeton fal

40 cm vastag vasbeton lemezalap

horganyzott acél szalag, a lábazati
szigetelés felsö élének rögzítése,
20cm-enként a hátszerkezetbe
beütöékkel rögzítve

7 cm aljzatbeton c2 folyékony
keményítö felületkezeléssel ellátva,
1% felületi feljtéssel kialakítva

9mm vastag dombornyomott
felületszivárgó réteg felsö síkján
müanyag szüröfátyollal kasírozva,
2% lejtésben fektetve

extrudált polisztirolhab
höszigetelés lépcsös
ütközöhézaggal fektetve

Preprufe 160 vízszigetelö lemez
függöleges felületi vízszigetelés, a

talajszint felé vezetve 30 cm-rel

10 cm vastag extrudált polisztirolhab
szigetelés védelem és bennmaradó zsaluzat

Üvegszáladékos habarccsal
véretezett felületerösített lábazati

extrudált polisztirolhab
höszigetelés

25 cm vastag földkeverék és vegetáció
4 mm vastag méretezett rozsgamentes L-acél
kötöelem a vasbeton szerkezethez rögzítve

tartósan rugalmas bitumen kitt
éllezárás

horganyzott acél szalag, a lábazati
szigetelés felsö élének rögzítése,

20cm-enként a hátszerkezetbe
beütöékkel rögzítve

Szomszéd épület udvara,
10cm vastag beton burkolat

Szomszéd épület udvara,
15cm vastag kavics aljzat

termett talaj

12 cm vastag monolit vasbeton fal

30*30*150 cm elöregyártott beton virágláda,
az elemek toldási hézagában vízzáró kétfázisú
dilatációs hézagképzéssel

Siemens dúcolás az alapozási és
szerkezetésitési munkafázis ideje alatt,

elbontása után földfeltöltéssel

kétfázisú tömítés, tartósan rugalmas szilikon
kitt hézagképzés polifoam csík háttámasszal

a beton virágládák habarcspogácsás rögzítése

1cm vastag Polifoam peremdilatáció

5 cm mosott kavics szivárgóréteg

kent szigetelés

125 g/m2 felülettömegü müanyag fátyol szüröréteg

acél I-szelvény, a növényfuttató rácsozat
tartószerkezete, a vasbeton szerkezethez acél

fogadóprofilokkal rögzítve

7 cm aljzatbeton c2 folyékony
keményítö felületkezeléssel ellátva,

1% felületi feljtéssel kialakítva

9mm vastag dombornyomott
felületszivárgó réteg felsö síkján
müanyag szüröfátyollal kasírozva,

2% lejtésben fektetve

16 cm extrudált polisztirolhab
höszigetelés lépcsös

ütközöhézaggal fektetve

rozsdamentes perforált acél folyóka
négyzetrács lefedéssel

préselt gumiörlemény lemez mechanikai
védöréteg

4mm vtg horganyzott acél J-profil
diafragmákkal erösítve, az aljzathoz
mechanikailag rögzítve

2mm vtg porszórt alu lemez lábazati fedés,
csavarozással rögzítve

5 cm HERATEKTA höszigetelés,
bennmaradó zsaluzat, kasírozással

1cm Polifoam peremdilatáció

ásványi szálas höszigetelés kitöltés

Visofold kifelé nyíló harmonika-ajtó küszöb elem belsö oldalon sínnel

3,2 mm höszigetelö háromrétegü üvegezés,
argongáz töltéssel, reflexiós bevonattal

köszöb vakotok rendszerelem, szintbeállítása
ékeléssel, a szigetelést lezáró membrán és a
szigetelést védö acél lemez rögzítésére

vasbeton pillér nézete

mügyanta habarcs peremképzés

5,6 cm vastag aljzatbeton a
peremek mentén dilatálva

16 cm vastag Monolit
vasbeton födém

glettelés, diszperziós
festés

2 cm vastag ásványi
szálas hanglágy
úsztatóréteg

Padlófütés csövezeték

3+2,7 mm vastag formahabosított
extrudált PShab Austrotherm
padlófütés rendszerlemez

külsö oldali lég- és vízzáró EPDM-bitumen társított öntapadó
membrán vízhatlan módon felületfolytonosítva

1 cm polifoam peremdilatáció

4 mm rövidszálú szött padlószönyeg

3 mm ragasztóréteg

0-5 mm önterülö aljzatkiegyenlítés

belsö oldali acél sín a harmonika ajtó görgöjének

Visofold kifelé nyíló harmonika-ajtó

125 g/m2 felülettömegü müanyag szüröfátyol

R7

P2

1. csomópont
Alapozás és pincefal csatlakozása
szomszéd tüzfal mellett

2. csomópont
Pince feletti födém és oldalfal
csatlakozása szomszéd udvar mellett

P2

2%

R6

P12

1%
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R6

R5

P10

2%

3. csomópont
Pince feletti födém és függönyfal
csatlakozása, küszöb kialakítás

1%
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tartósan rugalmas bitumen kitt
éllezárás

2 rtg bitumenes lemez
vízszigetelés 2% lejtésben
fektetve, teljes felületén
lángolvasztással rögzítve

hideg bitumenmáz kellösítés

4-6 cm lejtésadó aljzatbeton
dilatálva a peremek mentén

20 cm vastag monolit
vasbeton födém

glettelés és diszperziós
festés

Polifoam peremdilatáció

cementhabarcs ékelem

4 mm vastag méretezett rozsgamentes L-acél
kötöelem a vasbeton szerkezethez rögzítve

2 rtg bitumenes lemez vízszigetelés teljes felületén
lángolvasztással rögzítve, felvezetve a csatlakozó
szerkezet mentén a burkolati sík felé 30 cm-rel

3cm vastag elöregyártott fagyálló mükö lábazati burkolat, a
függöleges fúgákban szerelt rögzítéssel

függöleges egypontos lábazati megfogás

cementhabarcs ékelem

2 rtg bitumenes lemez
vízszigetelés 2% lejtésben
fektetve, teljes felületén
lángolvasztással rögzítve

hideg bitumenmáz kellösítés

lejtésadó aljzatbeton
dilatálva a peremek mentén

20 cm vastag monolit
vasbeton födém

glettelés és diszperziós
festés

üvegszálas hajszálerösítés

2*12,5 Rigipsz gipszkarton építölemez

ásványi szálas akusztikai szigetelés

50/75 CW-profil a mennyezethez  rögzítve

akril saroktömítés


