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kétrétegű termo üvegezés, alsó "U"
profilba bebillentve, felül szorító füllel

rögzítve,
üvegcsatlakozásoknál lég, és

nedvességzáróan tömítve

Ékelés, üvegezés beállításához. az
ékelések között PUR hab kitöltés

rögzítő L vas, vasbeton vendgéfödém
pereméhez rögzítve.

passzivált acéllemez
lábazatképzés.

4 cm XPS hab lábazati
hőszigetelés

feszített ponyvaszerkezet árnyékolás

HE 400 vierendel oszlop

KEMPEROL kentszigetelés
8 cm hőszigetelés

10 cm hálóerősített vendégfödém +
felület kiegyenlítés

0,5 cm ragasztott
fémlapburkolat

végigmenő "L" acél  perem

HE100 árnyékoló-rendszer
gerenda

HE 100 háromcsuklós tartó
részelem

12 cm hullámmagasságú acél
trapézlemez bennmaradó zsalu

hálóvasalással erősített
felbeton

Acél diafragma,
peremgerendára gyárban

ráhegesztve

diafragma alátámasztás

acél rögzítő konzol HE 400 oszlophoz
erősítve, a vendégfödém terheinek

fogadásához
acél rögzítő fül vendégfödém terheinek

átadásához, gyárban gerendára hegesztve
konszignáció alapján

kétrétegű termo üvegezés, vízszintes
megfogásokkal

EPDM nedvességzáró fólia

HE 400 vierendeltartó oszlopszelvény

rozsdamentes "L" acél üvegezés
fogadásához

módosított HE 300 primer
gerenda (vendégfődém
szerkezet)

lég és párazáró fólia

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

15 cmKőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés acél szelemenek között

6 cm közetgyapot hőszigetelés
1 rtg. PVC fólia nedvességzárás

hidegen hajlított acél "C" szelemen

Rozsdamentes "L" acél, üvegszorító
elem

Üvegezés párazáró, légzáró tömítése

párazáró szalag

rozsdamentes, perforált rovarháló

hajlított acél lemez, párazáró
fólia fogadásához

pontszerű "L" rögzítőelem, szerkezetre
gyárban ráhegesztve, burkolat rögzítősín

fogadásához

2mm karosszéria burkolat (oxidált
acéllemez)

6 cm üvegfátyollal kassírozott
kőzetgyapot hőszigetelés

2 cm OSB lap hátfal

20 mm OSB lap hátfal, burkolat
rögzítéséhez

hídmerevítő keret sarokmerev kapcsolati
diafragmája

pontszerű "L" rögzítőelem, OSB
hátfalhoz rögzítve, burkolat rögzítősín

fogadásához

rozsdamentes acél, perforált rovarháló

L vasra ületett "U", acél üvegezés
fogadásához

EPDM lemez nedvesség elleni
szigetelés, acél peremre felvezetve

álmennyezet perem tartóprofil

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

nedvességzárás kiegészítés

17ÉPÜLETSZERKEZETI FELADATRÉSZ:  R1-R2  ÜVEGFALCSATLAKOZÁSI RÉSZLETRAJZOK  M=1:5 
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5/5 cm keményfa korlát

2,5 cm konzolos üvegtábla korlát

rozsdamentes acél rögzítőelem,
üvegtábla megfogásához

egyedi, rozsdamentes acél
rögzítőelem, ráhegesztett tüskézéssel,

és rögzítőfülekkel, üvegkorlát
fogadására.

Rozsdamentes támasz

HE100 acél gerenda, árnyékoló
függesztő rendszer

rozsdamentes acél utófeszíthető
függesztőelem

szerkezeti acél diafragma közbenső
övlemez alátámasztására

acél rögzítő konzol HE 400 oszlophoz
erősítve, a vendégfödém terheinek

fogadásához
acél rögzítő fül vendégfödém terheinek

átadásához, gyárban gerendára
hegesztve konszignáció alapján

kétrétegű termo üvegezés, vízszintes
megfogásokkal

feszített, függőleges, árnyékoló
ponyvaszerkezet

EPDM nedvességzáró fólia

HE 400 vierendeltartó oszlop

rozsdamentes "L" vas üvegezés
fogadásához

módosított HE 300 primer
gerenda (vendégfődém
szerkezet)

15 cmKőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés acél szelemenek között

6 cm közetgyapot hőszigetelés
1 rtg. PVC fólia nedvességzárás

hidegen hajlított acél "Z" szelemen

10 cm acél trapézlemez, bentmaradó
zsalu (együttdolgozás vasbeton
tárcsával)

háló erősítés 5 cm felbetonban

könnyűbeton lejtésképzés

KEMPEROL PUR csapadék elleni
bevonat-szigetelés

talpas rozsdamentes acél láb;
kent szigetelés felületfolytonosan
rátakarva;rögzítés beton aljzathoz,
bujtatott csavarokkal

25 mm taposórács, pontonként
alátámasztva

Rozsdamentes "L" acél, üvegszorító
elem

Üvegezés párazáró, légzáró tömítése

párazáró szalag

rozsdamentes, perforált rovarháló

Üvegkorlát ponteszerű rögzítései
egyedi, tüskézett rögzítőelemhez.

hajlított acél lemez, párazáró
fólia fogadásához

pontszerű "L" rögzítőelem, szerkezetre
gyárban ráhegesztve, burkolat

rögzítősín fogadásához

2mm karosszéria burkolat (oxidált
acéllemez)

6 cm üvegfátyollal kassírozott
kőzetgyapot hőszigetelés

2 cm OSB lap hátfal

rozsdamentes acél, perforált rovarháló
burkolatrögzítő sínhez, valamint

födémhez rögzítve

lég és párazáró fólia

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

álmennyezet perem tartóprofil

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

nedvességzárás kiegészítés

18ÉPÜLETSZERKEZETI FELADATRÉSZ: R5-R6   ÜVEGKORLÁT ÉS ÁLTALÁNOS ÜVEGFAL SZEMÖLDÖK  M=1:5
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15 cmKőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés acél szerkezetek között

IPE 300 teherhordó vendégfödém
gerenda

Nyomatékbíró sírokkapcsolat
HE 100 M oszlophoz

6 cm közetgyapot hőszigetelés

1 rtg. PVC fólia nedvességzárás

HE 100 M vendégfödém
tartószolop

hidegen hajlított acél
"C"140 szelemen

10 cm acél trapézlemez,
bentmaradó zsalu

(együttdolgozás vasbeton
tárcsával)

háló erősítés 5 cm felbetonban

könnyűbeton lejtésképzés

KEMPEROL PUR
csapadék elleni

bevonat-szigetelés

Rozsdamentes acél láb;
kent szigetelés

felületfolytonosan
rávezetve, beton aljzathoz

bujtatottan lecsavarozva

2,5 mm taposórács

15 cm acél trapézlemez

2 cm OSB lap szigetelés aljzat

csapadékvíz elleni KEMPEROL
bevonat-szigetelés

rozsdamentes acél láb

25 mm taposórács

roszdamentes acél rács,
csatorna revízisós nyílás

rozsdamentes eresz
függesztő konzol

rozsdamentes acél vízorr

ereszcsatorna

HE 240 acél gerenda

HE 700 B acél főtartó, nyílttéri
tűzteherre méretezve

csapadékzáró PVC szigetelés
kiegészítés a szerkezetek
illesztési vonala mentén

6 cm kőzetgyapot hőszigetelés

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

15 cm kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés acél födémgerendák
között

Épülethíd függesztő konzol,
tartószerkezeti méretezés szerint

homogén gipszkarton
álmennyezet

kibetonozás

20 mm acél tapósrács,
csavarfejek bujtatásához

szerkezeti acélátkötés, gerendák
nyomatékbíró kapcsolati
kialakításához

3 cm acél alátét

2*3 cm felül acél bordával
erősített, rostszilikát tűzvédő
lemez, rözgzítőfülekkel
gerendaövhöz szorítva

Hőre habosodó szalag

2*12,5 mm gipszkarton borítás,
közötte lég és párazáró fólia

19ÉPÜLETSZERKEZETI FELADATRÉSZ  R3-R4  RÉSZLETEK AZ ÉPÜLETRÉSZEK ILLESZTÉSI VONALÁN M=1:5 
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2*12,5 mm gipszkarton
borítás, közötte lég és párazáró

fólia

lég és párazáró fólia két réteg 12,5 mm
gipszkarton borítás között

15 cmKőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés acél szerkezetek között

IPE 200 teherhordó födémgerenda,
szerelt falban elrejtett oszlopokra

helyezve

6 cm közetgyapot hőszigetelés

1 rtg. PVC fólia nedvességzárás

hidegen hajlított acél
"C"140 szelemen

HE 700 B acél főtartó, nyílttéri
tűzteherre méretezve

2*3 cm, felül acélbordával
erősített, rostszilikát tűzvédő
lemez, rözgzítőfülekkel
gerendaövhöz szorítva

Hőre habosodó szalag

5mm bordás acéllemez, 40 cm
tengelyközű C szelvényekre erősítve

"U" acél keretben  "C" szelvény
sűrűbordázás: pihenőlemez

peremgerendához hegesztett acél
rögzítőkonzol, lépcsőszerkezeti keretek
támasztásához és függesztéséhez

Lépcsőszerkezeteket fogadó lamellázott
oxidált acélkeret

2*3 cm tűzvédő rostszilikát
lemez, tartóoszlopokhoz erősítve

HE 140 burkolat tartó oszlop

4 cm kőzetgyapot hőszigetelés,
rostszilikát hátfalra erősítve

10 cm vastag szerelt fal, fő
tartószerkezettől függetlenül,
vendégfödémre támasztva

HE 700 B acél főtartó, nyílttéri
tűzteherre méretezve

peremgerendához hegesztett acél
rögzítőkonzol, lépcsőszerkezeti keretek
támasztásához és függesztéséhez

Lépcsőszerkezeteket fogadó lamellázott
oxidált acélkeret

KEMPEROL kentszigetelés

8 cm hőszigetelés

10 cm hálóvasalt vendégfödém + 1 cm
felületi kiegyenlítés

3 mm ragasztott
fémlapburkolat

12 cm hullámmagasságú acél
trapézlemez bennmaradó

zsalu

hálóvasalással erősített
felbeton

2*12,5 mm gipszkarton borítás, közötte
lég és párazáró fólia

lég és párazáró fólia

15 cm acél trapézlemez

2 cm OSB lap szigetelés aljzat

csapadékvíz elleni KEMPEROL
bevonat-szigetelés

rozsdamentes acél rögzítőelem

25mm acél taposórács, pontonként
alátámasztva

HE 240 acél gerenda

oszlopra hegesztett acél
ültetőkonzol, burkolattartó váz
fogadására

oszlopra hegesztett acél
ültetőkonzol, burkolattartó váz
fogadására

"Z" acél, burkolattartó vízszintes
vázelem

4 mm karosszéria burkolat, egységesen
szélterhekre méretezve

HE 140 burkolat tartó oszlop

20ÉPÜLETSZERKEZETI FELADATRÉSZ  R7-R8  MENEKÜLŐ LÉPCSŐHÁZ MELLETTI RÉSZLETEK  M=1:5 
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