A-A METSZET

1:50

K3 jelü meglévö,
megmaradó kémény
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Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
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Az építész tervrész a szakági /tartószerkezeti,
elektromos, gépészeti kiviteli tervekkel illetve a
műszaki leírásaikkal, tűzvédelmi tervfejezettel
együtt érvényes!
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Munka megnevezése:

Orvosi rendelő felújítás és
átalakítás
Tervfajta:

RÈTEGRENDEK:

1. Tető:

4. Padló 2.:
- TONDACH KERINGÖ hornyolt
egyenes vágású agyagcserép fedés
- 3/5 cserépléc
- 5/5 ellenléc
- szarufa - meglévö

2. Padlásfödém:
- 10 cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 12 cm Rockwool Airrock LD kőzetgyapot hőszigetelés
- 5 cm felbeton - meglévö
- 19 cm E-gerendás födém - meglévö
vakolat
- 0,5 cm Glettelés, festés

3. Padló 1.:
- 0,8 cm Zalakerámia natúr greslap padlóburkolat
- 1 rtg. flexibilis ragasztó
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm Austrotherm AT-N100 expandált PS hab
hőszigetelés
- 1 rtg. Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez
talajnedvesség eleni szigetelés
- 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés
- 12 cm vasbeton aljzat
- 15 cm homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

- 1 cm laminált parketta padlóburkolat
- 1 rtg. habosított polietilén alátétlemez
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 12 cm Austrotherm AT-N100 expandált PS hab
hőszigetelés
- 1 rtg. Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez
talajnedvesség eleni szigetelés
- 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés
- 12 cm vasbeton aljzat
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- tömörített altalaj

5. Külső falazat 1.:
- 1 rtg. homlokzati dryvit vakolat
- 1 rtg. ragasztóhabarcs
- 1 rtg. üvegszövet háló
- 18 cm Austrotherm AT-H80 expandált PS hab
hőszigetelés dübelezve (10+8 cm)
külső vakolat
- 38 cm tégla falazat
belső vakolat
6. Külső falazat 2.:
- 1 rtg. homlokzati dryvit vakolat
- 1 rtg. ragasztóhabarcs
- 1 rtg. üvegszövet háló
- 20 cm Austrotherm AT-H80 expandált PS hab
hőszigetelés dübelezve (10+10 cm)
külső vakolat
- 30 cm tégla falazat
belső vakolat

Kiviteli terv

7. Belső falazat.:
- belsö vakolat
- 16 cm meglévö válaszfalazat
- 10 cm ROCKWOOL AIRROCK XD közetgyapot
válaszfal szigetelés
- 10 POROTHERM 10 N+F válaszfalazat
- belsö vakolat

8. Lábazat:
- 1 rtg. lábazati gyöngyvakolat
- 14 cm Austrotherm XPS TOP P lábazati hőszigetelés
- 1 rtg. Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez
talajnedvesség eleni szigetelés
- 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés
- 1 rtg. kiegyenlítő vakolat
külső lábazati vakolat
kisméretű tégla lábazat

Építés helye:
5081 Szajol, Fő utca 32/a
Hrsz: 594
Megrendelő:
Szajol Község Önkormányzata
5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Tervező:
Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245
5000 Szolnok, Csokonai u. 96. 2/2.

Aláírás:

Dátum:

2017. szeptember hó
Tervlap neve:

A-A METSZET
Tervszám:

EK-02

9. Rámpa és lépcső:
- 6 cm Semmelrock Behaton kiselemes beton térkő burkolat
- 4 cm homok ágyazóréteg
- 12 cm vasbeton aljzat
- 20 cm homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj

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

