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SZERELÉSI SÉMA:
Csomólemez - SCHÜCO FW50+ függönyfal borda

SZERELÉSI SÉMA:
Lindab C100 profilok - SCHÜCO FW50+
függönyfalat tartó szerelvény

M = 1:5

ROLLTHERM NORMAL II.08. padlókonvektor
rozsdamentes acél fedráccsal

20 mm OSB lap,
C profilokra rögzítve

3 db LINDAB C100 profil,
M12 fűzőcsavarral osszefűzve,

függönyfalat beállító szerelvényre rögzítve,
ásványgyapot kitöltéssel

vtg.: 2 mm

30/35 vasbeton lábazati gerenda

FISCHER FAZ II 12.50 acél dübel

Függönyfalat beállító és rögzítő szerelvény
vtg.: 5 mm, anyagminőség: S275

30 mm folyamatos hegesztés

30 mm vízhatlan hegesztés

vízorr képzés, horganyzott acél lemezzel
vtg:. 0,8 mm, kiterített szélesség 180 mm

HYDROBG BG200/0 standard folyóka,
horganyzott acél ráccsal

ACO Opti-Drain Perforált DN125 dréncső
átm.: Ø125 mm

100 mm vastag kiegészítő hőszigetelés,
AUSTROTHERM XPS TOP30 hőszigeteléssel

Nagyszemcsés kavics (Ø8 - 16 mm) szűrőréteg

Sovány beton folyóka 0,5% lejtésben

HAMNAP ISO-DRAIN 10 drénlemez geotextília kasírozással

40 mm AUSTROTHERM XPS TOP30 hőszigetelés,
lizénák elött 40x180x50 mm B2 RG30 PURENIT
hőhídmegszakító

140 mm AUSTROTHERM XPS TOP30 hőszigetelés

100 mm AUSTROTHERM TOP30 XPS hőszigetelés

PROTEX 200 Fibertex 200 geotextília (200 g/m2)

laza átfedés

mechanikai védőprodil, hidegen hajlított acél lemezzel
vtg:. 1 mm, kiterített szélesség 180 mm

csavarozás és tömítés BONDEX FBS
kartusos szilikon tömítő ragasztóval

SCHÜCO ADS 60 kétszárnyú ajtó

BRAMAC horganyzott acél lefolyócső
vtg.: 0,6 mm, átmérő: Ø 80 mm, sötétbarna (RAL8017) színben

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

SCHÜCO Függönyfal FW50+ 48 mm hőszigetelő üvegezéssel

2 db FISCHER FAZ II 12.100 acél dübel eresztartó rögzitésére

Indítóprofil porszórt alumínium alumínium lemezből
vtg.: 2mm, kiterített szélesség: 160 mm

ILLRID 30/12 tömítőszalag

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

DIADEM KLR A 8/12 kavicsszegély

osztályozott mosott kavicsfeltöltés
szélesség: 50 cm, szemnagyság: Ø8 - 16 mm

BRAMAC horganyzott acél csonka ereszcsatorna összefolyóval
vtg.: 0,6 mm, kiterített szélesség: 400 mm, sötétbarna (RAL8017) színben

légzáró tömítés BONDEX 10x20 mm szilikon szivacs szalaggal

horganyzott acéllemez rögzítőszegély
vtg.: 0,8 mm, kiterített szélesség: 380 mm

horganyzott acél eresszegély
vtg.: 0,6 mm, kiterített szélesség: 400 mm

folyamatos hegesztés RHENOFOL CG lemez és eresszegély között

RHENOFOL tartósáv, RHENOFOL CG lemezre hegesztve

RHENOFOL kavicsfogó léc kapoccsal

SCHÜCO 50+ FW vízszintes keretelem ferde helyzetben,
a födém alsó síkjának pereme fölé szorítva

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 260

EJOT Climadur Dabo tetőcsavar KR 4,8 x 100

R7  Zárófödém, könnyített        

 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
 1,2 mm RHENOFOL CG csapadékvíz elleni szigetelés
 2 x 20 cm ROCKWOOL MONROCK MAX E hőszigetelés,

  2000x1200mm táblákban fektetve
 30 cm könnyített vasbeton födém statikai terv szerint,
  BUBBLEDECK BD280 alkalmazásával,
  benne ROTH original tracking hűtőszál    

rovarháló

rovarháló

"L" alakban hajlított alumínium profil falszegély
vtg.: 0,6mm, kiterített szélesség: 60 mm,
alatta hanglágy tömítés

"L" alakban hajlított alumínium profil
magasság: 3 mm
vtg.: 0,6mm, kiterített szélesség: 30 mm

10 mm vastag peremszigetelő csík

20 cm szintkitöltés YTONG
pórusbetonblokkal

30 mm folyamatos hegesztés

30 mm vízhatlan hegesztés

vízzárás vízzáró gumival

SCHÜCO 50+ FW vízszintes keretelem

Függönyfalat beállító és rögzítő szerelvény

SCHÜCO AWS 60 bukó-nyiló ablak

tömítés BONDEX FBS kartusos
szilikon tömítő ragasztóval
alumínium könyöklő
vtg.: 0,8 mm, kiterített szélesség: 400 mm

10 mm vastag dilatációs csík

1,0 mm HUNGISOL B talajnedvesség
ellenni szigetelés

2,0 mm HUNGISOL B medence szigetelés

30 mm folyamatos hegesztés

30 mm vízhatlan hegesztés

dilatáció

fóliabádog vonalmenti megfogás 200 mm-ként
kiterített szélesség: 80 mm

R1  Terasz          
 6 cm LEIER Flora térburkoló kő 16x22x6 cm
 4 cm homokágyazat
 Fibertex PROTEX200 geotextília  (200 g/m2)
 10 cm tömöritett kavics feltöltés      

rovarháló

vízzárás vízzáró gumival

ROLLTHERM NORMAL II.08. padlókonvektor
rozsdamentes acél fedráccsal

tömítés BONDEX FBS kartusos
szilikon tömítő ragasztóval

40.40.4. rozsdamentes szögacél távtartó 1,00 m-ként

2 mm vastag rozsdamentes acél csomólemez

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

alátét, RG30 PURENIT tömbokkel
vtg.: 15 mm

SCHÜCO AWS 60 bukó-nyiló ablak

SCHÜCO 50+ FW vízszintes keretelem

ILLRID 30/12 tömítőszalag

SCHÜCO Vacutherm előregyártott elem,

L40.40.4. függesztett szögacél homlokzati tartó

2 mm vastag rozsdamentes acél csomólemez,
2mm vastag homloklapra hegesztve

2 mm vastag rozsdamentes acél talplemez

homloklap rögzitése talplemezre 4 db csavarral

talplemez rögzitése linzénára 2 db M8 csavarral

SCHÜCO Függönyfal FW50+
48 mm hőszigetelő üvegezéssel

ásványgyapot kitöltés

R5  Emeletközi Födém        
 SCHOMBURG INDUFLOOR–IB2360, RAL7032 12 kg
 alapozóréteg
 5 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    

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          

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          

R17  Medence         
 15 cm vízzáró beton
 8 cm C8 szerelőbeton
 1,8 mm FDT védőlemez
 2 mm HUNGISOL B medence szigetelés
 Fibertex PROTEX200 geotextília  (200 g/m2)
 20 cm lemezalap
 20 cm tömöritett kavics ágyazat       


