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EPS hőszig. kiékelés (betonozáskor a tartóra rögz.)

felső fix kapcsolatot
biztosító rögzítőelem, poliamid aláléttel

IPE 270 peremgerenda - statikai tervek szt.

lég- és párazáró membrán a megtámasztó profilhoz és
a víszintes bordához ragasztva tömített rögzítéssel

fémlemezből felületfolytonosan meghajtott eresz lefedés
(szellőző alátétszőnyegen, OSB lapon)

L90/340/180 megtámasztó lemez
az IPE peremgerendához rögzítve
vízhatlan toldással kialakítva

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű
r.l. szendvicspanellel kombinált függönyfal

fóliabádog a PVC vízszigetelés rögzítésére

>5cm PIR hab hőszigetelés (L=0,023)

T.3
- 1,5 mm vastag, mechanikai rögzítésű lágyított PVC
csapadékvíz szigetelés, 8 cm-es átlapolásokban
legalább 3 cm-es forró levegős hegesztéssel
felületfolytonosítva
- aljzatkiegyenlítő-alátét réteg
- 1 rtg. poliuretán ragasztó
- 10cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés,
táblánként 2 ponton mech. rögz.
- 0-6cm lejtéskorrekció, mindkét oldalán ferde síkkal
határolt, változó vastagságú tábla (ellenlejtés),
táblánként 2 ponton mech. rögz.
- 5cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés,
táblánként legkevesebb 2 ponton mech. rögz.
- 1 rtg. poliuretán ragasztó
- 1 rtg. 1 mm vastagságú alufólia hordozórétegű
öntapadó modifikált bitumenes lemez pára- és
légzárás
- felületkiegyenlítő rtg.
- IPE 270 fióktartó (8,2cm trapézlemez kibetonozva,
6,2cm vasalt felbeton), statikai tervek szt.
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közbülső csúszókapcsolatot
biztosító rögzítőelem, pollamid aláléttel

IPE 270 peremgerenda - statikai tervek szt.

EPS hőszig. kiékelés (betonozáskor a tartóra rögz.)

egyedi acél lezáró profil a vízszintes ffal. bordához és
a padlórtg.rend lezáró profilhoz rögz.

rejtett fénycsöves megvilágítás

L150/60/1600 acél szelvény a szendvicspanel rögzítésére
L150/90 megtámasztóprofil,

a padlórétegrend szélső vonalában folytonosan vezetve

P.0.3
- 1 rtg. SIKAfloor öntöttpadló
- 1 rtg. önterülő, aljzakiegyenlítő
réteg
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL
gipszrostlap aljzat
- 3,0cm ásványszálas úsztatórtg.
- IPE 270 fióktartó (8,2cm, 0,88mm
vtg trapézlemez RAL7044
kibetonozva, 6cm vasalt felbeton);
statikai tervek szt.

F.0.2
Schueco SFC85 SG háromrétegű
üvegezésű 12cm rétegelt lemez
szendvicspanellel kombinált ffal.:
- 1,5cm r.l.
- 2 rtg. kompozit Icopreg tűzgátló
lemez
- 32mm vastag tűzgátló
faforgácslap (Flachs) lemez
- 6,5cm kőzetgyapot hőszig.
- 1,5cm r.l. színfurnér
-->EI 30 tűzgátlási határérték
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IPE 270 peremgerenda lehorgonyzása
előre betonozott fejlemezekhez

csavarozott kapcsolattal, poliamid alátéten
vízszigetelést lezáró bitumen alapú

vonalmenti tömítés

bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.
teljes felületén lángolvasztásos ragasztással rögz.

csapadékzáró membrán a vízszigeteléshez és
a vízszintes bordához vízhatlan módon csatlakoztatva

függőleges borda felsliccelve (vízkivezetés)

L150/90 megtámasztóprofil,
a padlórétegrend szélső vonalában folytonosan vezetve

küszöbrács (ACO folyóka)

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű
r.l. szendvicspanellel kombinált függönyfal

belső oldali pára- és légzárás

ásványi szálas hőszig. hézagkitölt.

folyóka könnyűbeton aljzata

megtámasztó betonék, a folyóka pozícionálására

F.-1.2
- 1,5cm beltéri vakolat festve
- 25cm vasalt kibetonozott zsalukő
pincefal
- 1cm faldörzsölés
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- 1 rtg. 4mm vtg. bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni
vízszigetelés
- 15cm XPS szigetelésvédő
hőszigetelés ragasztva
- földvisszatöltés

P.0.3
- 1 rtg. SIKAfloor öntöttpadló
- 1 rtg. önterülő, aljzakiegyenlítő
réteg
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL
gipszrostlap aljzat
- 3,0cm ásványszálas úsztatórtg.
- IPE 270 fióktartó (8,2cm, 0,88mm
vtg trapézlemez RAL7044
kibetonozva, 6cm vasalt felbeton);
statikai tervek szt.
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IPE 270 peremgerenda - statikai tervek szt.
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