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10 mm vastag peremszigetelő csík

140 mm AUSTROTHERM XPS TOP30 hőszigetelés

FISCHER FFS7,5 x 72 süllyesztett fejü csavar

FISCHER FFAZ II 8/10 acél dübel

40.80.4. egyenlőtlenszárú szögacél nyílászáró rögzitésére

L120.120.2. egyenlőszárú szögacél

10 mm vastag dilatációs csík

SCHÜCO ADS 50 beltéri ajtó

SCHÜCO ADS 60 kétszárnyú bejárati ajtó

vonalmenti rögzités RHENOFOL fóliabádoggal

R4  Parkolófödém (járda)        
 6 cm LEIER Flora térburkoló kő 16x22x6 cm
 9 cm homokágyazat
 FIBERTEX PROTEX300 geotextília  (300 g/m2)
 22 cm AUSTROTHERM XPS TOP70 hőszigetelés,
  lépcsős kialakitással fektetve
 1,8 mm FDT védőlemez
 1,5 mm RHENOFOL CV csapadékvíz elleni szigetelés
 TYPAR PRO nem szőtt geotextilia (125 g/m2)
 maximum 15 cm lejtést adó beton
 30 cm pincefödém, statikai terv szerint     

R5  Emeletközi Födém        
 SCHOMBURG INDUFLOOR–IB2360, RAL7032 12 kg
 alapozóréteg
 8 cm CT-C25-F4 estrich aljzat,
 ROTH original tacking fűtőszál 30 mm styrofoam lappal
 2 cm AUSTROTHERM AT–N100 hőszigetelés.
  1000x2000 mm táblákban fektetve
 20 cm közbenső födém, statikai terv szerint,
  benne ROTH original tracking hűtőszál    

méretezett szellőző vezetékek

FISCHER FFS7,5 x 102 süllyesztett fejü csavar

5 cm ROCKWOOL FIXROCK hőszigetelés

5 mm vastag 350x300 mm rozsdamentes laposacél konzol,
homloklapra hegesztve, anyagminőség: S275

4 db M8 csavar homlokzati szerkezet rögzitésére

L40.40.4. függesztett szögacél homlokzati tartó

3 mm WEBER PAS CLASSIC R970
vékonyszemcsés vékonyvakolat rendszer,
DRYVIT üvegháló erősítéssel (160 g/m2)

RHENOFOL CLASSIC falszegély rögzítő profil
FDT "A" tömítőmassza tömítéssel

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 50

horganyzott acél profil
vtg.: 1 mm, kiterített szélesség: 800 mm

2 db egymáshoz csavarozott horganyzott acélprofil,
L alakban hajlítva
vtg.: 1mm, kiterített szélesség: 160 mm

RHEINZINK horganyzott acél rögzitőszegély,
vtg.: 0,8 mm, kiterített szélesség: 1500 mm

RHEINZINK titáncink egyszeres állókorcos attikalefedés,
“patina PRO„ felület kialakítással graphite grey színben
vtg.: 0,7 mm, kiterített szélesség: 1700 mm

horganyzott acél profil
vtg.: 1 mm, kiterített szélesség: 500 mm

1,0 mm vastag 580x2050mm táblás egyedi mintában perforált
COR-TEN acél homlokzatburkolat, vízszintes kötésben szerelve

1,2 mm vastag, 160 mm kiterített szélességü horganyzott acél tartósín

HÖSCH HP 50/250 1mm vtg. horganyzott acél trapézlemez

vonalmenti rögzités RHENOFOL fóliabádoggal, alatta ékelés

30x50x2 mm zártszelvéy kéttámaszú homlokzati tartó
anyagminőség: S230

monolit vasbeton konzollemez

HYDROBG BGF Z 300 mm lapos folyóka,
horganyzott acél ráccsal,
beépítési szélesség: 363 mm

5 mm vastag 50x300 mm rozsdamentes acél homloklap
anyagminőség: S275

5 mm vastag roszdamentes acél talplemez
anyagminőség: S275

homloklap rögzitése talplemezre 10 db csavarral

talplemez rögzitése zártszelvényre 4 db M8 csavarral

2 db FISCHER FAZ II 12.50 acél dübel

Zártszelvényt beállító és rögzítő szerelvény

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 100

homokfeltöltés BONDEX FBS kartusos szilikon
tömítő ragasztó lezárással

rovarháló

R6  Zárófödém         

 OPTIGREEN fektetett növénypaplan,

  rothadós hordozóréteggel

 12 cm OPTIGREEN E–típusú extenziv talajkeverék,

  OPTIGREEN csúszásgátló rendszerrel erősítve (típus T)

 TYPAR PRO nem szőtt geotextilia (125 g/m2)

 40 mm OPTIGREEN FKD40 drén és víztároló lemez

 OPTIGREEN védő és vízmegtartó geotextília típus RMS 300

 1,2 mm RHENOFOL CG csapadékvíz elleni szigetelés

 2 x 20 cm ROCKWOOL MONROCK MAX E hőszigetelé,

   2000x1200mm táblákban fektetve

 20 cm vasbeton zárófödém statikai terv szerint,

  benne ROTH original tracking hűtőszál    

50x150x2mm rozsdamentes acél
zártszelvény attikaborda
anyagminőség: S230

50x150x300 mm hőhídmegszakító
B2 RG100 PURENIT tömb

10 cm ROCKWOOL FIXROCK hőszigetelés

5 mm vastag 350x300 mm
rozsdamentes laposacél konzol,
homloklapra hegesztve
anyagminőség: S275

5 cm ROCKWOOL FIXROCK,
közte 50x150x300 mm hőhídmegszakító
B2 RG50 PURENIT tömbök

3 mm WEBER PAS CLASSIC R970
vékonyszemcsés vékonyvakolat rendszer,
DRYVIT üvegháló erősítéssel (160 g/m2)

5 cm ROCKWOOL FIXROCK,
közte 50x150x300 mm hőhídmegszakító
B2 RG50 PURENIT tömbök

FISCHER FAZ II 12.50 acél dübel

RHENOFOL CLASSIC falszegély rögzítő profil
FDT "A" tömítőmassza tömítéssel

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 50

kőzetgyapot kitöltés

horganyzott acél profil
vtg.: 1 mm, kiterített szélesség: 800 mm

2 db egymáshoz csavarozott
horganyzott acélprofil, L alakban hajlítva
vtg.: 1mm, kiterített szélesség: 160 mm

RHEINZINK horganyzott acél rögzitőszegély,
vtg.: 0,8 mm, kiterített szélesség: 1400 mm

RHEINZINK titáncink egyszeres állókorcos attikalefedés,
“patina PRO„ felület kialakítással graphite grey színben

vtg.: 0,7 mm, kiterített szélesség: 1600 mm

FISCHER FFS7,5 x 42 süllyesztett fejü csavar

rögzítőszegélyt tartó horganyzott acél profil
vtg.: 1 mm, kiterített szélesség: 500 mm

HÖSCH HP 50/250 1mm vtg. horganyzott acél trapézlemez

DIADEM KLR A 8/12 kavicsszegély

vonalmenti rögzités RHENOFOL fóliabádoggal

osztályozott mosott kavicssáv
szélesség: 38 cm, szemnagyság: Ø8 - 16 mm

5 mm vastag 50x300 mm
rozsdamentes acél homloklap
anyagminőség: S275

5 mm vastag roszdamentes acél talplemez
anyagminőség: S275

homloklap rögzitése talplemezre 10 db csavarral

talplemez rögzitése zártszelvényre
4 db M8 csavarral

2db függönyfalat beállító és rögzítő szerelvény

25 cm ROCKWOOL FIXROCK hőszigetelés

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 100

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 300

EJOTHERM STR U 295 süllyesztett szerelésü rögzítőtárcsa,
STR-MW rondellával

FISCHER DHK 60 rögzítőtárcsa

kasirozás fekete üvegfátyollal

ADVANTIX padlóösszefolyó ADVANTIX magasító elemmel
rozsdamentes acél küszöb,
PURENIT tömbre csavarozva,
vtg.: 1,0 mm

80x250 mm profilu PURENIT 30 RG50
tömbökből előállított vaktok

YTONG előfalazat, 50x600x200 lapokból

30 mm széles folyamatos hegesztés

10 mm hanglágy elválasztó réteg

L 40 x 85 mm fóliabádog hajlatrögzités
kiterített szélesége: 125 mm

200 mm széles szigetelőlemez gallér

szorítóperem szilikongumi védőréteggel

tömítés BONDEX FBS
kartusos szilikon tömítő ragasztóval

maximum 15 mm kitöltő cementhabarcs

30 mm széles vízhatlan hegesztés
HUNGISOL F folyékony élbiztositással

SCHÜCO ADS50 beltéri ajtó

méretezett hegesztett csatornavezeték

R9  Talajon fekvő padló (+0,20 m)       
 SCHOMBURG INDUFLOOR–IB2360, RAL7032 12 kg
 alapozóréteg
 10 cm CT-C25-F4 estrich aljzat,
 ROTH original tacking fűtőszál 30 mm styrofoam lappal
 2 x 10 cm AUSTROTHERM AT–N100 hőszigetelés,
  1000x2000 mm táblákban fektetve
 20 cm pórusbeton blokk
 1 rtg. 1,0 mm HUNGISOL MV félkemény PVC védőréteg
 1,0 mm HUNGISOL B talajnedvesség elleni szigetelés
 TYPAR GEOPROMA nem szőtt geotextilia (90 g/m2)
 8 cm C8 aljzatbeton
 20 cm tömöritett kavics ágyazat          


