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20 cm monolit vasbeton koporsófödém
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Rheinzink rejtett eresz

Betonicon Moro  Antra  finombeton lapburkolat

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

12 cm átszellőztetett légrés

10 cm monolit vasbeton szigeteléstartó fal

40 cm monolit vasbeton lemezalap

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép
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5/5 cm ellenléc

3/5 cm cserépléc

Creaton Kapstadt cserépfedés

Creaton Kapstadt kúpcserép

9/15 cm Steico Joist másodlagos szaruzat, közte Steico flex fagyapot hőszigetelés

5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte steico flex fagyapot hőszigetelés

5/3 cm gerincléc

páraáteresztő fólia

20 cm vasbeton koporsófödém

párazáró fólia
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20 cm XPS lábazati hőszigetelés

EUROFOX homlokzati rögzítőelem

Betonicon Moro  Antra szálerősített finombeton lapburkolat
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10 cm monolit vasbeton szigeteléstartó fal

40 cm monolit vasbeton lemezalap

5 cm szerelőbeton

5 cm szerelőbeton

2 rtg. modifikált bitumenlemez talajvíz elleni szigetelés

1 rtg. modifikált bitumenlemez talajnedvesség elleni szigetelés 30 cm magasságig felvezetve

25 cm monolit vasbeton fal
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Creaton Kapstadt betoncserép

3/5 cm cserépléc

5/5 cm ellenléc

EUROFOX homlokzati rögzítőelem

12 cm átszellőztetett légrés

25 cm homlokzati hőszigetelés

25 cm monolit vasbeton falszerkezet

20 cm monolit vasbeton koporsőfödém

párazáró fólia
páraáteresztő fólia

HSA M16x140

HSA M16x140
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RT3
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RF 2 - Külső fal - Vasbeton, általános

1,5  cm  Betonicon Moro Antra szálerősített finombeton lapburkolataz építészeti tervek szerinti
kiosztással, Sika Tack-Panel egykomponensű poliuretán ragasztóanyaggal az aluminium
tartószerkezethez alkalmazástechnika szerint rögzítve,

12  cm  átszellőztetett légrés / alumínium tartószerkezet (EUROFOX vagy azzal
teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

25  cm  feszítőtüskés tárcsákkal rögzített, teljes keresztmetszetében víztaszító, rétegleválás ellen
biztosított ásványi szálas hőszigetelés fekete üvegfátyol kasírozással (Rockwool Fixrock
FB1 vagy azzal teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

25  cm  vasbeton falszerkezet
- - beltéri betonfesték

RLF 2 - Lábazati fal- Vasbeton

1,5  cm  Betonicon Moro Antra szálerősített finombeton lapburkolataz építészeti tervek szerinti
kiosztással, Sika Tack-Panel egykomponensű poliuretán ragasztóanyaggal az aluminium
tartószerkezethez alkalmazástechnika szerint rögzítve

12  cm  átszellőztetett légrés / alumínium tartószerkezet (EUROFOX vagy azzal
teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű)

20 cm  lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszigetelés és szigetelésvédelem
foltonkénti poliuretánbázisú ragasztással rögzítve (pl.: AUSTROTHERM XPS 30,
RAVATHERM XPS 300 SL)

1 rtg legalább 4 mm vastagságú üvegszövet betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, legalább 10
cm szélességű átlapolásokkal felületfolytonosítva (BAUDER PYE PV 200 S 5 talk, vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

1 rtg hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (BAUDER BURKOLIT V vagy azzal műszakilag egyenértékű)

25  cm  vasbeton falszerkezet
- - beltéri betonfesték

RT 3 - Tető, Vasbeton

2  cm  hornyolt hullámos betoncserép (Creaton Kapstadt), szélszívás ellen minden szélső
cserép, szélmezőben és felépítmények körül 1 m-es szélességben minden 2.,
középmezőben minden 3. cserép rendszersaját viharkapoccsal mechanikailag rögzítve

3 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 3cm cseréplécezés
5 cm impregnált, láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kezelt 5 x 5 cm ellenléc /

átszellőztetett légrés, ellenléc alatt szegtömítő szalaggal (Creaton szegtömítő szalag vagy
azzal műszakilag egyenértékű)

1  rtg  vízhatlan és páraáteresztő (Sd < 0,3 m) alátéthéjazat (pl.: Bramac TOP RU Resistant 2S  -
Sd ~ 0,27 m), a toldásoknál dupla ragasztósávval, csatlakozó szerkezethez rendszersaját
ragasztójával vízzáró módon felületfolytonosítva, az ellenlécek alatt átvezetve, kiegészítő
szegtömítő szalagon keresztül leszorítással rögzítve

15 cm 9/15 Steico joist másodlagos szaruzat, 1,00 méterenként, közte Steico Flex fagyapot
hőszigetelés

10 cm 5/10 cm szelemen 50 cm-enként, közte Steico Flex fagyapot hőszigetelés
1  rtg  szabadon fektetett PE-LD / PE-HD párafékező fólia (Sd ≥ 150 m) (pl.: RAV PE 0,25 vagy

azzal műszakilag egyenértékű)
20  cm  vasbeton koporsófödém
- - beltéri betonfesték

RP 4 - Talajon fekvő padló általános, Vasbeton

0,5  cm  magas kopásállóságú, karcálló, csúszásmentes Epoxi bázisú műgyantapadlórendszer,
felhajtott lábazattal,falcsatlakozásnál szigetelő hajlaterősítőszalaggal és PUR fugatömítéssel
(gyártói alkalmazástechnikai előírások szerint)

8  cm  szálerősítésű cement esztrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 3 + 2,7 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős élképzéssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
40  cm  vasbeton lemezalap
5  cm  C 12 minősegű, vasalatlan szerelő-, vedőbeton
1 rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenesvastaglemez

a talajvíznyomás elleni szigetelés felső rétegeként, teljes felületénlángolvasztással
hegesztve, legalább 15 cm szélességű átlapolásokkalfelületfolytonosítva(pl.: BAUDER PYE
PV 200 S 5 talk, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

1 rtg  legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenesvastaglemez
a talajvíznyomás elleni szigetelés alsó rétegeként, teljes felületénlángolvasztással ragasztva,
legalább 15 cm szélességű átlapolásokkalfelületfolytonosítva(pl.: BAUDER PYE PV 200 S 5
talk, vagy azzal műszakilag egyenértékű)

1  rtg  hideg bitumen máz kellősítés, általános felületen a felülettől függően 0.3 - 0.5 kg/m2
anyagfelhasználással (pl.: BAUDER BURKOLIT V,vagy azzal műszakilag egyenértékű)

5  cm  szerelőbeton
25  cm  95%-ra tömörített homokos kavicsréteg
- - termett talaj

RP 5 - Közbenső födém, Vasbeton

0,5  cm  magas kopásállóságú, karcálló, csúszásmentes Epoxi bázisú műgyantapadlórendszer,
felhajtott lábazattal,falcsatlakozásnál szigetelő hajlaterősítőszalaggal és PUR fugatömítéssel
(gyártói alkalmazástechnikai előírások szerint)

8  cm  szálerősítésű cement esztrich aljzat, tervezetten dilatálva
6 cm 3 + 2,7 cm pogácsás padlófűtés EPS rendszerlemez lépcsős élképzéssel
10  cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés, két rétegben, kötésben rakva és feles átlapolással

egymásra fektetve (pl.: AUSTROTHERM AT-N 100, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
25  cm  vasbeton födém
- - beltéri betonfesték

ANYAGHASZNÁLAT

A fa épületrész nyitottságát, transzparensnek ható jellegét fa
bordás függönyfal rendszer biztosítja, tömör homlokzati részek
csak a magok vonalában vannak az északi oldalon, a tó felöl
pedig lécezett árnyékolók.
A vasbeton épületrész burkolata finombeton lapokból a régi
deszkázott malmok képét szándékozik tükrözni, nyitásai a csak
egy-két helyen vannak, ahol azt a belső tér megköveteli.

TÉRSTRUKTÚRA, FUNKICÓ

A vasbeton épületrész lesz a szilárd bázis, ahogy ezt
anyaghasználata is jelzi, ebbe a tömegbe bemutatótér, előadó
és oktatótér, labor és kutatószoba kerül. Zárt világ, ami befelé
kommunikál, nyitásai is ilyen jellegűek, ahogy anno a sűrűn
deszkázott malmok résein beszűrődő fényben úszó lisztpor, itt
a szemlélet, a gondolat, a nevelő szándék, ami a belső
világban kavarog.
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