K1 jelű kémény
gépészeti kiviteli terv szerint
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TEVEZETT B-B METSZET

7

hőhídmegszakító elemek
használata a csatlakozó
szerkezeteknél

TEVEZETT A-A METSZET

8,18

+7,40
+7,00

+7,00

+7,00

35°

Tetőszerkezet részletesen az E-4.0 számú
Kiviteli fedélszékterv és statikai terv szerint

+6,70

+7,00

15x15

+6,70

+6,70

2x 15x25

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

1. PADLÓ (általános helyen)
ragasztott greslap burkolat
- 8 cm
aljzatbeton
+0,60
+0,60 - 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
lépésálló AT-N100 hőszigetelés
8.- 12 cm lejtéAUSTROTHERM
s
- 1 rtg.
Villas
E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
1,5 %
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
±0,00 - 1 rtg.
-0,02
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz
kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
-0,30
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

+0,65

7.

Fedett-nyitott
árusítótér

±0,00
-0,02

-0,70

-0,70
vasbeton cölöpalap
statikai terv szerint

A jelű
cölöp

A jelű
cölöp

B jelű
cölöp

B jelű
cölöp

vasbeton cölöpalap
statikai terv szerint

B jelű
cölöp

C jelű
cölöp

-3,00 felt. alap.sík

-3,00 felt. alap.sík

TERVEZETT C-C METSZET

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

M=1:50
Tetőszerkezet részletesen az E-4.0 számú
Kiviteli fedélszékterv és statikai terv szerint

Telekhatáron
Zártsorú beépítési vonal mentén
14 cm vtg kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés

+7,00

1. PADLÓ (általános helyen)
ragasztott greslap burkolat
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

+7,00

+6,70

+6,70

03
+5,75

1. PADLÓ (általános helyen)
oromfal belső síkjára rögzített
ragasztott greslap burkolat

oromfal belső síkjára rögzített
hőszigetelés szintvonala a padlástérben

+3,00

5

125

2,23

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

7.

raktár
6.

+ 0,00

-0,70

-3,00 felt. alapsík

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:
1. PADLÓ (általános helyen)
ragasztott greslap burkolat
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg
párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)
4. MAGASTETŐ

AJ-6

1. PADLÓ (általános helyen)
30x30 cm -vasbeton pillér
ragasztott greslap burkolat
statikai
- 8 terv
cm szerint
aljzatbeton
szigetelés
1. - 1 rtg. PE fólia +technológiai
0,00 lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

B jelű
cölöp

2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
A jelű
- 8 cm
aljzatbeton
cölöp
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg
párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)
4. MAGASTETŐ
-1 rtg
Tondach kerámia tetőcserép héjalás
-3 cm
tetőléc 3/5
-5 cm
ellenléc 5/5
-1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia
-15 cm
statikailag méretezett szarufa 10/15
beépítetlen padlástér

1,00

+3,20

25

- 1 rtg.
- 10 cm
- 25 cm
-

4. MAGASTETŐ
-1 rtg
Tondach kerámia tetőcserép héjalás
-3 cm
tetőléc 3/5
+3,00
vasbeton gerenda
-5 cm
ellenléc 5/5
statikai
terv szerint
-1 rtg.
páraáteresztő
tetőfólia
-15 cm
statikailag méretezett szarufa 10/15
beépítetlen padlástér 30x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint
5/A. KÜLSŐ FAL (belsőudvari)
- 1rtg
Baumit homlokzati vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, Baumit Univerzális dűbellel
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.

2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
7,06
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

5./A

+2,12

3,00

11.

5./B

+3,00

20

25

+3,20

PE fólia technológiai szigetelés
AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
vasalt aljzatbeton
tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
20

1,00

- 1 rtg.
- 12 cm
- 1 rtg.

3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
1.- 1 rtg párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)

pék szaküzlet

4. MAGASTETŐ
-1 rtg
Tondach kerámia tetőcserép héjalás
-3 cm
tetőléc 3/5
-5 cm
ellenléc 5/5
-1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia
-15 cm
statikailag méretezett szarufa 10/15
beépítetlen padlástér

+4,25

3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg
párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)

hőszigetelés szintvonala a padlástérben
15/15- oszlop
8 cm
aljzatbeton

3.
+3,20

12./A

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

+4,45

3,00

12./B

10/15

hőhídmegszakító elemek
használata a csatlakozó
szerkezeteknél

4.

2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

7. FAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
5/B. KÜLSŐ
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
-0,02
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés,
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
-0,70belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.

B jelű

5/A. KÜLSŐ FAL (belsőudvari)
cölöp
- 1rtg
Baumit homlokzati vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, Baumit Univerzális dűbellel
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.
5/B. KÜLSŐ FAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés,
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.

6. LÁBAZAT
- 12cm. falburkoló lap lábazati burkolat
- 1 rtg.
ragasztóhabarcs + üvegszövet háló
5/A. KÜLSŐ FAL (belsőudvari)
- 14 cm Baumit Lábazati Lemez XPS TOP zártcellás lábazati hőszigetelés
- 1rtg
Baumit homlokzati vékonyvakolat
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, Baumit Univerzális dűbellel - 1 rtg.
- 1 rtg.
kiegyenlítő vakolat
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia / vasbeton lábazat
belső vakolat, festés,
belső vakolat, festés, vizes helyiségben 210cm magasságig
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
csempe burkolat, fölötte impregnált Baumit beltéri festés
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.
7. JÁRDA
-6 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton szürke színben
5/B. KÜLSŐ FAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
tanúsítvánnyal rendelkező betonüzemből)
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
fagyvédő réteg (homokos kavics)
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés, -20 cm
- 1 rtg.
GRK5 minősítésű wowen geotextília
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
tömörített altalaj
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,

-0,70
2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
A jelű
- 8 cm
aljzatbeton
cölöp
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
-3,00 Felt. alap. sík
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg
párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)
4. MAGASTETŐ
-1 rtg
Tondach kerámia tetőcserép héjalás
-3 cm
tetőléc 3/5
-5 cm
ellenléc 5/5
-1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia
-15 cm
statikailag méretezett szarufa 10/15
beépítetlen padlástér
5/A. KÜLSŐ FAL (belsőudvari)
- 1rtg
Baumit homlokzati vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, Baumit Univerzális dűbellel
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.
5/B. KÜLSŐ FAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés,
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
fölötte impregnált festés.
vasbeton gerenda
6. LÁBAZAT
- 12cm. falburkoló lap lábazati burkolat statikai terv szerint
- 1 rtg.
ragasztóhabarcs + üvegszövet háló
30x30
cmzártcellás
vasbeton pillér
- 14 cm Baumit Lábazati Lemez XPS
TOP
lábazati hőszigetelés
terv szerint
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált statikai
bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 1 rtg.
kiegyenlítő vakolat
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia / vasbeton lábazat
belső vakolat, festés, vizes helyiségben 210cm magasságig
csempe burkolat, fölötte impregnált Baumit beltéri festés

7. JÁRDA
-6 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton szürke színben
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés
7.
tanúsítvánnyal rendelkező betonüzemből)
-20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
- 1 rtg.
GRK5 minősítésű wowen geotextília
tömörített altalaj
8. PARKOLÓ
-8 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton
szürke színben, piros elválasztó sávval
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés tanúsítvánnyal
rendelkező betonüzemből)
20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
tömörített altalaj

8. PARKOLÓ
-8 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton
szürke színben, piros elválasztó sávval
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés tanúsítvánnyal
rendelkező betonüzemből)
20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
tömörített altalaj

10. LAPOSTETŐ (fedett árusítótér fölött)
- 5 cm
mosott kavics leterhelő rtg
- 1 rtg
polipropilén elválasztó rtg.
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 45 F/K SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.
Villas GV 45 alátét réteg
- 2-9 cm lejtbeton
- 20 cm kéregzsalus vasbeton födém, statikai terv szerint
- 1 rtg.
kültéri vakolat
pormentesítő festés

11. VÁLASZFAL
- 1rtg
belső vakolat, festés/
vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és
csempe burkolat, fölötte impregnált festés.
50
-2 cm Rigips RB gipszkarton falburkolat (2rtg x12,5 mm)
9. ATTIKA FALAZAT (lapostető)
5
(vizes helyiségben impregnált kivitelben,
-2 cm
Homlokzati burkolólap (felületkezelt fa)
-750 cm CW válaszfal rendszer, közötte
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
Isover Akusto ásványgyapot hőszigetelés
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
Rigips RB gipszkarton falburkolat ((2rtg x12,5 mm)
-25 cm
Porotherm 25 N+F kerámia attika falazat, követelmény: C REI 30 -250cm
(vizes helyiségben impregnált kivitelben,
- 1 rtg.
Villas E-G 45 F/K SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
- 1rtg
belső vakolat, festés,
csapadékvíz elleni szigetelés
vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
210cm magasságig kent vízszigetelés és
csapadékvíz elleni szigetelés
csempe burkolat, fölötte impregnált festés.
10. LAPOSTETŐ (fedett árusítótér fölött)
12/A. TŰZFAL (belső udvari)
- 5 cm
mosott kavics leterhelő rtg
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1 rtg
polipropilén elválasztó rtg.
Baumit Uni Primer alapozó
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez - 1rtg
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
csapadékvíz elleni szigetelés

5./A

1,00
25
20

1,00
20

3,00

AJ-1

AB-1
8.2 CSP

4. MAGASTETŐ
-1 rtg
Tondach kerámia tetőcserép héjalás
-3 cm
tetőléc 3/5
-5 cm
ellenléc 5/5
7.
Fedett-nyitott
árusítótér
-1 rtg.
páraáteresztő tetőfólia
-15 cm
statikailag méretezett szarufa 10/15
beépítetlen padlástér

6. LÁBAZAT
- 12cm. falburkoló lap lábazati burkolat
9. ATTIKA FALAZAT (lapostető)
- 1 rtg.
ragasztóhabarcs + üvegszövet háló
Homlokzati burkolólap (felületkezelt fa)
- 14 cm Baumit Lábazati Lemez XPS TOP zártcellás lábazati hőszigetelés -25 cm
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
-3,00- felt.
1 rtg.alapsík
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
-25 cm
Porotherm 25 N+F kerámia attika falazat, követelmény: C REI 30
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 1 rtg.
Villas E-G 45 F/K SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
- 1 rtg.
kiegyenlítő vakolat
csapadékvíz elleni szigetelés
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia / vasbeton lábazat
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
belső vakolat, festés, vizes helyiségben 210cm magasságig
csapadékvíz elleni szigetelés
csempe burkolat, fölötte impregnált Baumit beltéri festés
7. JÁRDA
-6 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton szürke színben
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés
tanúsítvánnyal rendelkező betonüzemből)
-20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
- 1 rtg.
GRK5 minősítésű wowen geotextília
tömörített altalaj

AJ-1

2,62

10

Újságárus

5/A. KÜLSŐ FAL (belsőudvari)
vasbeton talpgerenda
- 1rtg
Baumit homlokzati vékonyvakolat
statikai terv szerint
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, Baumit Univerzális dűbellel
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
vasbeton cölöpalap
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
statikai terv szerint
fölötte impregnált festés.

8.

Pék szaküzlet

1.

+0,00

1.

+0,00

8.1 CSP

A jelű
cölöp

B jelű
cölöp

vasbeton cölöpalap
statikai terv szerint

B jelű
cölöp

B jelű
cölöp

-0,70

A jelű
cölöp

-3,00 Felt. alap. sík

5/B. KÜLSŐ FAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés,
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
belső vakolat, festés,
Vizes helyiségben és vizesTetőszerkezet
berendezések mögött
is
részletesen
az E-4.0 számú
210cm magasságig kent vízszigetelés és csempe burkolat,
Kiviteli
fedélszékterv
és
statikai
terv szerint
fölötte impregnált festés.

+7,00
6. LÁBAZAT
- 12cm. falburkoló lap lábazati burkolat
- 1 rtg.
ragasztóhabarcs + üvegszövet háló
+6,70 Lemez XPS TOP zártcellás lábazati hőszigetelés
- 14 cm Baumit Lábazati
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 1 rtg.
kiegyenlítő vakolat
03
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia / vasbeton lábazat
belső vakolat, festés, vizes helyiségben 210cm magasságig
+5,75
csempe burkolat, fölötte impregnált Baumit beltéri festés

+0,60

5,45

6.

AB-1

+2,40

8.2 CSP

Telekhatáron
Zártsorú beépítési vonal mentén
14 cm vtg kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés

+7,00

15/15 taréjszelemen
Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
+5,75

4.
10/15 szarufa

7. JÁRDA
-6 cm
beton térkő
burkolat, Semmelrock Behaton szürke színben
+5,50
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés
tanúsítvánnyal rendelkező betonüzemből)
-20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
- 1 rtg.
GRK5 minősítésű wowen geotextília
oromfal belső síkjára rögzített
tömörített altalaj
hőszigetelés szintvonala a padlástérben
8. PARKOLÓ
-8 cm
beton térkő burkolat, Semmelrock Behaton
3.
szürke színben, piros elválasztó sávval
-4 cm
fektetőzúzalék NZ 0/4
15/15 talpszelemen
-15 cm
CKT-4 (üzemi gyártás ellenőrzés tanúsítvánnyal
rendelkező betonüzemből)
20 cm
fagyvédő réteg (homokos kavics)
tömörített altalaj

+5,50
10/15

+4,45
15/15 oszlop

+3,00

10. LAPOSTETŐ (fedett árusítótér fölött)
- 5 cm
mosott kavics leterhelő rtg
- 1 rtg
polipropilén elválasztó rtg.
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 45 F/K SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.
Villas GV 45 alátét réteg
+0,00
- 2-9 cm lejtbeton -0,02
- 20 cm kéregzsalus vasbeton födém, statikai terv szerint
- 1 rtg.
kültéri vakolat
pormentesítő festés

húsbolt

3.

BEÉPÍTETLEN
PADLÁSTÉR
+3,20
8.4 CSP

+3,00

9. ATTIKA FALAZAT (lapostető)
-25 cm
Homlokzati
burkolólap (felületkezelt+2,40
fa)
+2,40
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
-25 cm
Porotherm 25 N+F kerámia attika falazat, követelmény: C REI 30
- 1 rtg.
Villas E-G 45 F/K SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg.
Villas E-PV 4 S/K Extra SBS-modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés

12./B

AJ-1

+3,00
+2,85

+2,60
+2,125

+3,20
+3,00

+2,125

5./B

AJ-3

25

3. ZÁRÓFÖDÉM (beépítetlen padlástérnél)
beépítetlen padlástér
-25 cm
Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 1 rtg
párazáró fólia
-20 cm
kéregpaneles vasbeton födém (statikai terv szerint)
beltéri vakolat és festés ( Baumit rendszer)

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

+3,20

+2,40

rchilak
M é r n ö k i

AJ-4

AJ-5

S z o l g á l t a t ó

K f t .

5 0 0 0 S z o l n o k , C s o k o n a i ú t 9 6 . II/2
+ 36 30 851 0784
+36 30 453 6631
a r c h i l a k @ g m a i l .c o m
w w w .a r c h i l a k .h u

1.
8.3 CSP

+0,00

raktár

6.

+2,40

+3,00

3,00

30x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

vasbeton födém
statikai terv szerint

1,00

+2,40

méretezett vasbeton gerenda
statikai terv szerint

25

vasbeton gerenda
statikai terv szerint

20

kéregzsalus vasbeton lemezfödém
statikai terv szerint

vasbeton gerenda
statikai terv szerint

3,00

+2,85

+3,00

+3,77

8.5 CSP

11

+3,00

15x15
10/15

3. Beépítetlen padlástér

2. PADLÓ (vizes helyiség)
ragasztott greslap burkolat
- 1 rtg
kent vízszigetelés ( Mapei Mapelastic )
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló
vasbetonAT-N100
gerenda hőszigetelés
- 1lemezfödém
rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra
modifikált
bitumenes vastaglemez+2,85
méretezett vasbeton
statikai
terv szerint
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
statikai terv szerint
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed
SBS
hidegpillér
bitumen máz kellősítés
30x30 cm
vasbeton
- 10 cm vasalt aljzatbeton
+2,40
statikai terv szerint
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

11.

+3,00

10/15

5./A

+3,55
+3,35

oromfal belső síkjára rögzített
hőszigetelés szintvonala a padlástérben

6.

+3,55
+3,35

+3,75

lejtés
3%

5,13

12/A

10.

lejtés
3%

+4,20

5./A

+4,20

+4,25

hőhídmegszakító elemek
használata a csatlakozó
szerkezeteknél

+4,25

8.6 CSP

9.

+4,25

35°

4.

1. PADLÓ (általános helyen)
ragasztott greslap burkolat
- 8 cm
aljzatbeton
- 1 rtg.
PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm AUSTROTHERM lépésálló AT-N100 hőszigetelés
- 1 rtg.
Villas E-G 4 F/K Extra modifikált bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés (4 mm vtg.)
- 1 rtg.
Siplast Primer Speed SBS hideg bitumen máz kellősítés
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

1.

12/A. TŰZFAL (belső udvari)
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit ProContact ragasztóval
- 14 cm Baumit EPS homlokzati hőszigetelés, dűbelezve, ragasztva
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot hőszigetelés, ragasztva és dűbelezve,
Baumit StarContact ragasztóval 1,00m magasságig.
1,00 m magasság felett vakolt padlástéri tűzfal.
üres padlástér
12/B . TŰZFAL (telekhatáron, zártsorú beépítési vonalon)
- 1rtg
Baumit homlokzati kültéri vékonyvakolat
- 1rtg
Baumit Uni Primer alapozó
- 1rtg
Baumit üvegszövet háló, Baumit StarContact ragasztóval
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés,
dűbelezve, Baumit ProContact ragasztó
- 30 cm Porotherm 30 NF vázkerámia falazat
- 14 cm Baumit StarTherm Mineral, kőzetgyapot hőszigetelés, ragasztva és dűbelezve,
Baumit StarContact ragasztóval 1,00m magasságig.
1,00 m magasság felett vakolt padlástéri tűzfal.
üres padlástér

Piacépület
építése

-0,15
-58,58

-0,70

11. VÁLASZFAL
- 1rtg
belső vakolat, festés/
vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és
csempe burkolat, fölötte impregnált festés.
50
-2 cm Rigips RB gipszkarton falburkolat
(2rtg x12,5 mm)
B jelű
(vizes helyiségben impregnált
cölöp kivitelben,
50
-7 cm CW válaszfal rendszer, közötte
Isover Akusto ásványgyapot hőszigetelés
felt. alapsík
-250cm
Rigips RB-3,00
gipszkarton
falburkolat ((2rtg x12,5 mm)
(vizes helyiségben impregnált kivitelben,
- 1rtg
belső vakolat, festés,
vizes helyiségben és vizes berendezések mögött is
210cm magasságig kent vízszigetelés és
csempe burkolat, fölötte impregnált festés.

Munka megnevezése:

-0,70
Tervfajta:

Kititelezési terv
A jelű
cölöp

B jelű
cölöp
-3,00 felt. alapsík

Építés helye:

5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4. - 5.
Hrsz: 269/4
Megrendelő:

Szajol Község Önkormányzata
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
JELMAGYARÁZAT

Kőzetgyapot hőszigetelés
EPS hőszigetelés

Tervező:

Aláírás:

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245
Tervező munkatárs:

XPS hőszigetelés
Vasbeton
Kavics

Dátum:

2017. november hó

Fa

Tervlap neve:

beton

Tervezett metszetek

kerámia falazóblokk

Tervszám:

talaj

E-2.0

befalazott nyílás

Lépték:

gipsz

M 1: 50

feltöltés
gipszkarton válaszfal
Kondenzációs kémény

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

