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VAKOLT LÁBAZAT

VAKOLT FELÜLET

tervezett állapot
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T.6

MEGLÉVŐ KAVICSFELTÖLTÉS

TERVEZETT TÉGLA SZERKEZET

TERVEZETT VASBETON SZERKEZET

TERVEZETT BETON SZERKEZET

JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ FELTÖLTÉS

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ SZERKEZET

TERMETT TALAJ

SZOMSZÉD TELEK

M.2*

M.1

M.8M.9

T.7

T.1 Pincei padló

lapburkolat ragasztva      1,4 cm
ajzatkiegyenítés       0,2 cm
aljzatbeton        min. 5 cm
technológiai szigetelés
lépésálló ásványgyapot hőszigetelés    6 cm
talajnedvesség elleni szigetelés     2 rtg
vasalt aljzat        6 cm
tömörített homokos kavics feltöltés    25 cm
meglévő feltöltés

T.10. válaszfal

diszperziós falfestés / ragasztott csempeburkolat  1 cm
tégla válaszfal        6-15 cm
diszperziós falfestés       1 rtg

T.1* Pincei padló

linóleum ragasztva       04 cm
ajzatkiegyenítés       0,2 cm
aljzatbeton        min. 5 cm
technológiai szigetelés
lépésálló ásványgyapot hőszigetelés    6 cm
talajnedvesség elleni szigetelés     2 rtg
vasalt aljzat        6 cm
tömörített homokos kavics feltöltés    25 cm
meglévő feltöltés

M .1 *  P in ce i p adlósz erkezet

aljzatbeton        5 cm
t.n. elleni szigetelés
vasalt aljzat        10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés     25 cm
termett talaj

T.4 Pincefödém  - Földszinti padló

ragasztott keményfa parketta     2 cm
aljzatbeton       kb  5 cm
meglévő feltöltés könnyűbetonra cserélve, változó vastagságban
acélgerendák közti poroszsüveg-boltozatos pincefödém kb. 20 cm
vakolat        kb 2 cm

T.7 Földszinti födém - Félemeleti padló

ragasztott keményfa parketta     2 cm
aljzatkiegyenlítés       5 cm
tervezett acélgerendákkal gyámolított felülbordás
vasbeton födémszerkezet könnyűbeton kitöltéssel  20 cm

T.5 Pincefödém  - Földszinti padló

ragasztott keményfa parketta     2 cm
aljzatkiegyenlítés       0,4 cm
aljzatbeton - vastagságát a padlószintet a szomszédos
helyiségszakasz padlószintjéhez igazítva    min.5 cm
technológiai szigetelés
lépésálló ásványgyapot hőszigetelés/úsztatás   5 cm
tervezett acélgerendákkal gyámolított felülbordás
vasbeton födémszerkezet könnyűbeton kitöltéssel  22 cm

T.9. Tartófal

diszperziós falfestés  / ragasztott csempeburkolat  1 cm
nagyméretű téglafal       30, 45 és 60 cm
diszperziós falfestés       1 rtg

RÉTEGRENDEK

M.9 Emeletközi födém

linóleum ragasztva/laminált lap     04 cm
aljzatbeton        kb. 5 cm
vasbeton lemezfödém      kb. 15 cm
vakolat        kb 2 cm

T.3 Pincefödém - Földszinti padló

ragasztott keményfa parketta     2 cm
meglévő aljzatbeton      kb  5 cm
meglévő feltötés      
meglévő tégabotozat      15 cm

T.6 Földszinti padló

linóleum        0,4 cm
ajzatkiegyenítés       0,2 cm
vasalt aljzatbeton       min. 5 cm
technológiai szigetelés
lépésálló ásványgyapot hőszigetelés    5 cm
talajnedvesség elleni szigetelés     2 rtg
vasalt aljzat        6 cm
tömörített homokos kavics feltöltés   szükség szreint
meglévő feltöltés

T.8 Galériafödém  - Félem eleti padló

ragasztott keményfa szalagparketta - keresztirányban fek-
tetve (a végein a beépített könyvespolcokkal leterhelve
kell elkészíteni)       2 cm
acéllemez hőre habosodó festéssel ellátva   0,5 cm
tervezett acélgerendás fióktartók     10 cm

T.2 Pincefödém - Földszinti padló

linóleum        0,4 cm
aljzatbeton        5 cm
meglévő feltötés cseréje könnyűbetonra,
közte acélgerendás megerősítés     18 cm
meglévő tégabotozat      15 cm

M .1  P in c ei p adlósz erkezet

ágyazott lapburkolat       kb. 4 cm   
aljzatbeton        5 cm
t.n. elleni szigetelés
vasalt aljzat        10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés     25 cm
termett talaj

M.2 *  F ölds zin ti p adlósz erkezet

linóleum ragasztva    l   2 cm 
ágyazott mozaiklapburkolat      kb. 4 cm
aljzatbeton        5 cm
t.n.- elleni szigetelés
vasalt aljzat        kb. 10 cm
tömörített homokos kavics feltöltés     kb. 25 cm
termett talaj

M.8 Emeletközi födém

linóleum ragasztva       04 cm
aljzatbeton        kb. 5 cm
feltöltés változó vastagságban
poroszsüveg-boltozatos födém     kb. 20 cm
vakolat        kb 2 cm
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