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200x50x2-es rozsdamentes 'L' acéllemez dűbelezve

50x50x2-es rozsdamentes 'L' acéllemez csavarozott kapcsolattal

8/40-es rozsdamentes acél csavar

6/70-es rozsdamentes sülyesztett csillagfejű csavar rögzítés.

Internorm varion fix fa/alu nyílászáró
Szegezett fa takaróléc (nyílászáróval azonos felülettel és színben)

0,8 mm. vtg. rozsdamentes acél szegélyezés

2%

R4 *

5-18 cm 16...32 mosott, osztályozott kavics (Lasselberger Hungária Kft. - Kun-kavics bánya)
1 rtg. R.W. Bautech - typar pro 125 geotextil
20 cm Austrotherm xps top 30 hőszigetelés lépcsős élképzéssel
1 rtg. geotextillel kas. drain lemez (Hamnap Iso-Drain 10 GEO dombornyomott lemez)
1 rtg. 1,14 mm vastag Firestone EPDM csapadékvíz szigetelés
1 rtg. R.W. Bautech - DuPont Airguard SD5 poliolefin fólia geotextil kasírozással (Typar)
6-19 cm könnyűbeton lejtést adó réteg (Austrotherm könnyűbeton)
20 cm méretezett vasbeton födémlemez
*
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Lépcsős élképzés (Austrotherm xps top 30 hőszigetelés)

Schöck Isokorb F hőhídmegszakító elem

Perforált rozsdamentes rovarháló 'L'
acéllemez  (220x100x1 mm)

4x40-es süllyesztett fejű rozsdamentes önmetsző csavar

Sika Sikadur-31 CF Normal ragasztás

Függőleges 3/5 cm párnafa váz (60cm tengelytáv)
 közte átszellőztetett légréteg

8 cm Austrotherm xps top 30 hőszigetelés

2 rtg. PE fólia - technológiai szigetelés

140x60x0,5 rozsdamentes 'L' acéllemez hajlaterősítés

Tyvek Soft Antireflex altétfólia

Insta-Stik MP ragasztó réteg (R.W. Bautech)

 Mályi Glass SL27M integrált lamellás reluxás hőszigetelő üvegezés

4x50-es süllyesztett fejű önmetsző csavar
Sika Sikadur-31 CF Normal ragasztás

6 cm Rockwool Frontrock MAX E szálas hőszigetelés

Beakasztott kapcsolat, (rögzítő férc)
Rozsdamentes acél rögzítő szegély 1,5 mm vtg.

150/60 impregnált luc fenyőpalló

Internorm varion fix fa/alu nyílászáró

0,8 mm. vtg. rozsdamentes acél szegélyezés

2 cm Osmo vario homlokzati faburkolat profil (n+f)
1 rtg.  Tyvek Soft Antireflex altétfólia
6/5 cm-es párnafa (60 cm tengelytávolsággal)
18 cm Rockwool Frontrock MAX E szálas hőszigetelés
15 cm méretezett vasbeton falazat
1 rtg.  Sikafloor 156 alapozó, kiegyenlítő réteg
1 rtg. Sika Wallcoat N epoxi gyanta alapú beltéri falbevonat
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Eurofox MacFOX 120 L rögzítő profil

Eurofox MacFOX 120 L állítható függőleges T profil

Sika Tack Panel System ragasztás

4x50-es süllyesztett fejű önmetsző csavar

8x90-es hatlapfejű csavar dűbelezve

Osmo vario faburkolat min. 34%-ban
perforárálva (sablon szerint)

Függőleges 5/6 cm párnafa váz (60cm tengelytáv),
 közte átszellőztetett légréteg

Tyvek Soft Antireflex altétfólia

Insta-Stik MP ragasztó réteg (R.W. Bautech)

 Mályi Glass SL27M integrált lamellás reluxás hőszigetelő üvegezés

Rockwool Frontrock MAX E szálas hőszigetelés

Beakasztott kapcsolat, (rögzítő férc)

Rozsdamentes acél rögzítő szegély 1,5 mm vtg.

Sika Icosit KC 340/4 bevonatú sarokél kialakítás
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