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cseppentőbádog
ereszcsatorna tartó

cseppentőbádog

deszkázat 2/10

egyenes záródású kerámia cserép

párkány kialakítás

boltozatok feletti kőzetgyapot hőszigetelés

ablak káva

bitumenes vízszigetelés

kavicságy

előregyártott beton szegélykő

geotextília

meglévő tömörített talaj

műkő lábazat

L acél lábazat 45/45

jelenlegi padlószint
rugalmas tömítés

előregyártott beton elem

L acél
laposacél

kétrétegű hőszigetelő ablak

hőszigetelő betét

hőszigetelő alumínium tokszerkezet

kétrétegű hőszigetelő üvegezés

L-acél ablakrögzítő elem

kétrétegű hőszigetelő üvegezés

vakolat

belső oldali festés

homlokzat vakolat

belső oldali festés

homlokzat vakolat

rugalmas tömítés

ablak ragasztás

R1
8cm csövezett, fűtő- és aljzatbeton csiszolt felülettel
1rtg  hőtükrös polietilén fólia technológiai szigetelés
10cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés
1rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
10cm  vasalt aljzatbeton
5cm  szerelőbeton
20cm  meglévő tömörített talaj
 termett talaj 

R2
0,3cm festék fehér színben
2cm  vakolat
88cm meglévő téglafal (belső és külső oldalon a nyers  
 téglafelületig visszabontva és felületkezelve)
0,3cm  belső oldali festés fehér színben

R1
8cm csövezett, fűtő- és aljzatbeton csiszolt felülettel
1rtg  hőtükrös polietilén fólia technológiai szigetelés
10cm  expandált polisztirolhab hőszigetelés
1rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
10cm  vasalt aljzatbeton
5cm  szerelőbeton
20cm  meglévő tömörített talaj
 termett talaj 

R2
0,3cm festék fehér színben
2cm  vakolat
88cm meglévő téglafal (belső és külső oldalon a nyers  
 téglafelületig visszabontva és felületkezelve)
0,3cm  belső oldali festés fehér színben

CSP9-fixen üvegezett ablak függőleges csomópont

CSP10- nyíló ablak beépítés

CSP11- fixen üvegezett ablak beépítés

CSP8-eresz csomópont

CSOMÓPONTOK
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