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SALAMIN FERENC

RÉTEGRENDEK:

PADLÓK:

R1 FÖLDSZINT - HIDEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 31,0 CM
1,5 cm ragasztott kerámia burkolat
7,5 cm cementesztrich simára lehúzva - 5.0 hálóvasalással (15/15 cm osztással),
a helyiség szélein körben 0,5 cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
2 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4
1 rtg. hideg bitumenmázas felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: talajfeltöltés és tömörített termett talaj

R2 FÖLDSZINT - MELEGPADLÓ - ÖSSZESEN: 31,0 CM
2,0 (2,2) cm parketta burkolat
7,0 cm cementesztrich simára lehúzva - 5.0 hálóvasalással (15/15 cm osztással),
a helyiség szélein körben 0,5 cm vastag polifoam szegély felhajtva
1 rtg. - technológiai szigetelés - Masterplast építési reg PE fólia, 0,09 mm vastag
12 cm EPS 100 - lépésálló polisztirol táblás hőszigetelés (AUSTROTHERM EPS AT-N100)
2 rtg. bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés - BAUDER-PYE G 200 S 4
1 rtg. hideg bitumenmázas felületi kellősítés - BAUDER Burkolit V
10 cm vasalt aljzatbeton - statikus által meghatározott vasalással
15 cm kavicságy, vagy zúzott kő aljzat
alatta: talajfeltöltés és tömörített termett talaj

R3  ÁLTALÁNOS FÖDÉM (FÖLDSZINTI ZÁRÓFÖDÉM)
 10,0 cm ISOVER Domo Komfort üveggyapot hőszigetelés poliészter fátyol kasírozással (felső rtg.)
 16,0 cm ISOVER Domo üveggyapot hőszigetelés (alsó rtg.)
 24,0 cm béléstestes PTH födémrendszer

1,0 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér
gépi alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)

R4  TALAJON FEKVŐ KÜLSŐ (TERASZ) PADLÓ
 1,5 cm csúszásmentes, fagyálló kerámia burkoklat
 12,0 cm aljzatbeton
 ~15,0 cm tömörített kavics
 - termett talaj

R5  TELKEN BELÜLI KOCSIBEÁLLÓ BURKOLAT (BURKOLATOK)
 6 cm beton térkő burkolat
 3-4 cm finom homokos kavicságy  (csak lehúzva, nem tömörítve)
 30 cm tömörített zúzott kő aljzat,
 Alatta: tömörített termett talaj  (Trg.: 90%)

TETŐ:

T1 TETŐ  (hajlásszög: 38° és 42°)  -  (Nem hőszigetelt tető, üres padlástér és eresz kialakítás)
Égetett agyag cserépfedés - Pilis hornyolt íves vágású tetőcserép

 3x5 cm cserépléc
 3x5 cm ellenléc

1 rtg. Creaton Duo páraáteresztő alátét tetőfólia-150 g/m2 - ragasztószalaggal felület-folytonosítva,
10/15 cm felületkezelt szarufa (felületkezelés: láng és gombamentesítő szer + UV álló vastaglazúr Pl. SADOLIN
EXTRA, szín: fenyő)

FALAZATOK:

F1 TEHERHORDÓ VAKOLT FAL - ÖSSZESEN: 47,0 CM
 1,5 cm kültéri vakolat (Pl.: BAUMIT gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + kültéri diszp-ós festékkel festve -
Intaller - polifarbe - kültéri homlokzati festék - fehér színben

 44 cm Porotherm klíma tégla - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékkel
festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék

F2 TEHERHORDÓ LÁBAZATI TERMÉSKŐ BURKOLATOS FAL - ÖSSZESEN: 48,5 CM
2,5-3,0 cm ragasztott terméskő burkolat

 44 cm Porotherm 44 klíma tégla - teherhordó falazat
1,5 cm belső oldali vakolat (Pl.: BAUMIT GV25 gépi vak.) min.: 2 rtg.-ben glettelve + beltéri diszp-ós festékkel
festve - Intaller - polifarbe - beltéri festék

F3 TEHERHORDÓ LÁBAZATI TERMÉSKŐ BURKOLATOS FAL - ÖSSZESEN: 48,5 CM
2,5-3,0 cm ragasztott terméskő burkolat

 40 cm Leier zsalukő falazat - teherhordó falazat
1 rtg. dombornyomott (Dörken) szivárgó lemez (nem perforlált)

F4  BELSŐ TEHERHORDÓ FAL ÉS (VÁLASZFAL) - ÖSSZESEN: 33 (13) CM
1,5 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi
alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)
30 (10) cm Porotherm N+F téglafal
1,5 cm belső oldali vakolat, 1 rtg (min.: 145 g/m2) üvegszövet hálóval erősítve - Lb-Knauf MP 501 W fehér gépi
alap vakolat,
2 rtg. beltéri falfestékkel festve (INNTALER - Polifarbe - diszperziós)
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