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POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSI
TERVE I-II ÜTEM
A horvátság útjai - interaktív kiállítás
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI KIVITELEZÉSI TERV
Építés helye: 9495 Kópháza, Fő u. 15.   hrsz: 779/2,

Megbízó:
Kópháza Község Önkormányzata
_
9495 Kópháza, Fő u. 15.,

Tervlap azonosító (ID)

EK06

Tervező:
   Architline Design Kft.
   Horváth Tibor építész tervező
   É2-08-0225
9443 Petőháza, Ifjúság út 24.
tel: +3699 450 005       +3630 924 1669
email: design@architline.hu
www.architline.hu

Aláírások:

Tervező aláírása:

Terv állapota:	

végleges terv
Dátum:

2017:09-11

Az  építési  engedélyezési  terven  szereplő  helyiség-méretek  a  kiviteli
terveken  változhatnak  a  részletesebb  kidolgozottság  és  a  szakági
tervek adatai alapján!
A részletes tervkidolgozás ellenére előfordulhat, hogy a terven- és a
valóságban mért méretek között eltérés mutatkozhat. Ez általában a
kivitelezés sajátosságaiból adódhat.

A  terven  jelölt  méreteket  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  a
helyszínen ellenőrizni, amennyiben szükséges, úgy pontosítani kell!
A tervdokumentáció a tervező szellemi terméke, szerzői jogvédelem
alatt  áll.  Tartalmát  vagy  egyes  részeit  megváltoztatni  vagy  máshol
felhasználni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával lehet.
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meglévő alapozás
tartószerk. műleírás szerint

2 3 4.1

alumínium dilatációs profil

feltételezett nyílásthidaló

lépcső pihenőlemez felfekvés
a nyílás melletti falszakaszon

kialakítandó falegyen (feltételezett, +8,02)
lépcsőházi új belső főfal fogadószintje,
(amit a hátsó homlokzat felé lépcsőzetesen,
a tető síkját követve kell kialakítani)

előtér meglévő mennyezetének
szintjei      +7,71     +8,02
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faszerkezetű tetőeresz kialakítás
R1 jelű részletterv szerint
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faszerkezetű tetőeresz kialakítás
R1 jelű részletterv szerint

(belső burkolat törésvonala)

(belső mennyezetburkolat törésvonala) 5
2xU180 acélgerenda pozíciója a középső, "2" mezőben

2xU180 acélgerenda pozíciója az "1" és "3" mezőkben

acél tartószerkezet

középszelemen 15/15

élszaru 15/20
szarufa 10/20

szarufa 10/20
5/15 fa fiókgerendák

bevonatos alumíniumlemez oromszegély és oromfal-burkolat
bevonatos alumíniumlemez fedés állókorcos kivitelben - 6º

15/15 középszelemen

2x5/15 fogópár

15/15 taréjszelemen

(acél+fa tartószerkezet feletti hőszigetelés)

10/15 szarufa

2U140 acélgerenda + 10/15 szelemen
helyét a helyszínen kell pontosítani!
felette 10 cm vtg kőzetgyapot hőszigetelést kell átvezetni
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kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartógerendák)

feszített áttetsző reklámfelület (szövet)

A1 kőzetgyapot tűzgátló sáv
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biztonsági üvegkorlát
követi a lejtő vonalát

fogópár 2x5/15 (középszelemen 15/15)

F3

1 jelű acélgerenda-pár
2 jelű acélgerenda-pár

1 jelű acélgerenda-pár

4 jelű acélgerenda-pár

2 jelű acélgerenda-pár

KO1 koszorú

lh1 lh2

villámvédelmi szívócsúcs
villámvédelmi szívócsúcs

2.em-kiállítás

1.em-pm. hivatal

földszint - postaföldszint - bank
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VIZESBLOKKOK ÁLMENNYEZETE
  3 cm	 CD horganyzott acél főtartóprofil
(tetőszerkezethez rugós gyorsfüggesztővel rögzítve)
  3 cm	 CD horganyzott acél szerelőprofil
1,25 cm	 RFI tűzgátló impregnált nagytáblás
	 	  gipszkarton burkolat 1 rtg.
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kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartógerendák)

feltételezett falegyen - mon.vb. pihenőlemez fogadószintje (+6,27)
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vizesblokk:
falak és mennyezet pozíciója

kiállítótérben megjelenő acélszerkezetek
(tartógerendák)

2

1 jelű acélgerenda-pár

1 jelű acélgerenda-pár

	 KIÁLLÍTÓTÉR ÉS ELŐTÉR
  7 cm MATT felületűre csiszolt vasalt betonpadló
 (kopásálló, pormentes, dilatált)
  1 rtg	 PE fólia technológiai szigetelés, 0,09 mm vastag
  3 cm	 EPS LH T4 33/30 lépéshangszigetelő lemez
  3 cm	 EPS 150 szigetelőlemez perlitbeton hézagkitöltéssel
 (padozatban vezetett -aljzatra fektetett- vezetékek magasságában)
14 cm	 monolit vasbeton lemez
  1 rtg	 fólia elválasztó réteg -techn. szigetelés
  3 cm	 rugalmas hangszigetelő lemez
  1 cm	 homok aljzatkiegyenlítés
	 meglévő födém - kb 30 cm (nem feltárható)
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  7 cm	 FÉNYES FELÜLETŰRE POLÍROZOTT, csiszolt vasalt betonpadló
 (kopásálló, pormentes)
  1 rtg	 technológiai szigetelés
  3 cm	 EPS LH T4 33/30 lépéshangszigetelő lemez
  3 cm	 EPS 150 szigetelőlemez perlitbeton hézagkitöltéssel
 (padozatban vezetett -aljzatra fektetett- vezetékek magasságában)
14 cm	 monolit vb lemez
  1 cm	 fólia elválasztó réteg -techn. szigetelés
  3 cm	 rugalmas hangszigetelő lemez
  1 cm	 homok aljzatkiegyenlítés
	 meglévő födém - kb 30 cm (nem feltárható)

18 cm	 2xU180 acélgerenda (szabad térben)
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hőszigetelt tetőszerkezet - 18º-os tető
	 cserépfedés
  3 cm	 tetőléc
  5 cm	 ellenléc
  1 rtg	 páraáteresztő tetőfólia
10 cm	 5/10 keresztpallók, közöttük 10 cm hőszigetelés
	 	 (pl. Domo Plus üveggyapot filc)
20 cm	 szarufák	       közöttük 20 cm hőszigetelés
	 	 (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	    (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  2,5 cm	 2 rtg RF gipszkarton

	 meglévő falszerkezet - belülről kifelé

 43 cm	 összvastagságú meglévő teherhordó falazat
	  külső-belső vakolattal

  1 cm	 ragasztótapasz EPS lemezekhez
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
 	  (teherhordó falazathoz dübelezéssel rögzítve)
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat

	 meglévő falszerkezet - belülről kifelé

 43 cm	 összvastagságú meglévő teherhordó falazat
	  külső-belső vakolattal

  1 cm	 ragasztótapasz EPS lemezekhez
24 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
 	  (teherhordó falazathoz dübelezéssel rögzítve)
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat
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AKNAFAL (7/6)
  5 cm	 dupla CW50 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 5 cm kőzetgyapot hőszigetelés
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  1,25 cm	RF tűzgátló gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló-impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
	 	 (kiállítótér felől)
	 	 tűzállósági határérték: EI 45
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=39 dB

  2,5 cm	 RB gipszkarton burkolat 2 rtg. (lift előtér felől)
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm	 RF tűzgátló gipszkarton burkolat 1 rtg.

tűzállósági határérték: EI 60
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

  2,5 cm	 RB gipszkarton burkolat 2 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat

súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

  0,8 cm	 csempeburkolat
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

GÉPÉSZETI TÉR FELETTI FAL RÉTEGREND
	 (KIÁLLÍTÓTÉR FELŐL)
  1,5 cm!	 RB gipszkarton burkolat 1 rtg. (kiállítótér felől)
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

    falburkolat (csempe vagy hőálló üveg) belsőépítész terv szerint
  1,5 cm!	 RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg. (kiállítótér felől)
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RBI impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.

+ A falikút mögött:
  1 rtg	 Ri-Spezial alapozó
  0,5 cm 	 flexibilis csemperagasztó
  0,8 cm	 csempeburkolat
  	 	 súlyozott hangszig. szám: Rw=53(51) dB

GÉPÉSZETI AKNA MELLETTI FAL RÉTEGREND  (WC FELŐL)
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
(ragasztott toldásokkal és érintkező falszerkezetekhez ragasztva)
  7,5 cm	 CW75 horganyzott acél falvázprofil
           közötte 7,5 cm Akusto üveggyapot hőszigetelés
  1,25 cm	RB gipszkarton burkolat 1 rtg.
  1,5 cm!	 RFI tűzgátló impregnált gipszkarton burkolat 1 rtg.

  térburkolat
  6 cm	 térkő burkolat
  4 cm	 zuzalékágyazat
  1 rtg	 geotextília
12 cm	 alapozó réteg: Ckt betonaljzat
20 cm	 védőréteg: tömörített kavicstöltés
	 tömörített altalaj

  hőszigetelt tetőszerkezet - 6º-os, alacsony hajlásszögű tető
	 bevonatos alumíniumlemez fedés állókorcos kivitelben
  1 rtg	 diffúziózárt bitumenes alátétlemez (pl. Bauder TOP TS 40)
1,5 cm	 nútféderes OSB lemez
15-35 cm	5/10 cm méretű pallókból készülő tető-keretszerkezet
	 (födémlemezhez rögzítve), közöttük
	 	 15 cm vastag hidrofobizált üveggyapot lemez födémre terítve
 20 cm	 monolit vasbeton födémlemez

liftakna fal (hőszigetelt)
15 cm	 monolit vasbeton aknafal
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással

liftakna padló
20 cm	 monolit vasbeton vízzáró aljzatlemez
  5 cm	 szerelőbeton
25 cm	 tömörített kavicstöltés (95%-os tömörségben)
	 talaj

liftakna fal (terepszint alatt)
20 cm	 monolit vasbeton vízzáró aknafal
  1 rtg	 dombornyomott PP szivárgólemez
	 tömörített kavicstöltés (95%-os tömörségben)

és földvisszatöltés akna körüli munkagödörben

liftakna fal (hőszigetelt, burkolt)
15 cm	 monolit vasbeton aknafal
15 cm	 5/15 cm méretű függőleges pallókból készített
	 burkolattartó szerkezet (aknafalra rögzítve), közöttük
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS-H
  1,5 cm	 15 mm-es OSB-3 építőlemez
	 bevonatos alumíniumlemez korcolt falburkolat

hőszigetelt tetőszerkezet - 60º-os tető
	 cserépfedés - cserepek egyenkénti rögzítésével
  3 cm	 tetőléc
  5 cm	 ellenléc
  1 rtg	 páraáteresztő tetőfólia
10 cm	 5/10 keresztpallók, merevítő alátámasztással a szarufákon
	 	 közöttük 10 cm hőszigetelés (pl. Domo Plus üveggyapot filc)
20 cm	 szarufa (acéltartók a szarufák síkjában) közöttük 20 cm hőszigetelés
	 	 (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	    (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  2,5 cm	 2 rtg RF gipszkarton

  hőszigetelt tetőszerkezet - 6º-os, alacsony hajlásszögű tető
	 bevonatos alumíniumlemez fedés állókorcos kivitelben
  1 rtg	 diffúziózárt bitumenes alátétlemez (pl. Bauder TOP TS 40)
1,8 cm	 nútféderes OSB lemez
  5 cm	 5/5 zárléc (ellenléc) - átszellőztetett légrés
  1 rtg	 páraáteresztő tetőfólia
20 cm	 szarufák, közöttük

	 változó keresztmetszetű légrés
10 cm hőszigetelés (pl. Domo Plus üveggyapot filc)

15 cm	 vízszintes palló SZLT és SZT18 jelű szarufákhoz rögzítve
	 	 közötte 15 cm hőszigetelés (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  2,5 cm	 2 rtg RF gipszkarton

  hőszigetelt tetőszerkezet - 6º-os, alacsony hajlásszögű tető
	 bevonatos alumíniumlemez fedés állókorcos kivitelben
  1 rtg	 diffúziózárt bitumenes alátétlemez (pl. Bauder TOP TS 40)
1,8 cm	 nútféderes OSB lemez
  5 cm	 5/5 zárléc (ellenléc) - átszellőztetett légrés
  1 rtg	 páraáteresztő tetőfólia
20 cm	 szarufák, közöttük

	 változó keresztmetszetű hőszigetelés (pl. Domo Plus üveggyapot filc)
15 cm	 vízszintes palló SZLT és SZT18 jelű szarufákhoz rögzítve
	 	 közötte 14 cm fokozott hőszigetelésű Bachl PIR MV hőszigetelés
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  2,5 cm	 2 rtg RF gipszkarton

könnyűszerkezetes parapetfalak - belülről kifelé
  1,25 cm	1 rtg RF gipszkarton
  1,2 cm	 12 mm-es OSB-3 építőlemez
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
15 cm	 fa oszlopváz és szelemenek - közöttük 15(16) cm hőszigetelés
	 	 (pl. P-WDF önhordó típusú üveggyapot filc)
  1,5 cm	 15 mm-es OSB-3 építőlemez
  1 rtg	 poliuretán ragasztóhab (utóduzzadás mentes)
  2(3) cm	exp. polisztirolhab hőszigetelés (szintbe hozás)
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat

tetőfelépítmények falszerkezete - belülről kifelé
  1,25 cm	1 rtg. RF gipszkarton burkolat
  1,2 cm	 12 mm-es OSB-3 építőlemez
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
  1 rtg	 lég- és párazáró szigetelő fóliarendszer
	 	 (ragasztott toldásokkal és szilárd falszerkezetekhez ragasztva)
15 cm	 fa oszlopváz és szelemenek - közöttük 15(16) cm hőszigetelés
	 	 (pl. P-WDF önhordó típusú üveggyapot filc)
  1,5 cm	 15 mm-es OSB-3 építőlemez
  1 rtg	 poliuretán ragasztóhab (utóduzzadás mentes)
14 cm	 exp. polisztirolhab hőszigetelés EPS
  0,3 cm	 glettelés üvegszövet beágyazással
  0,3 cm	 alapozó + vékonyvakolat

lépcsőházi födémszerkezet
  1 cm	 kerámia padlóburkolat + ragasztó
  0,5 cm	 kiegyenlítő réteg
16 cm	 monolit vb. födémlemez
  1 cm	 vakolat

lépcsőházi zárófödém - hőszigetelt
	 tetőzug
15 cm	 fióktartók (fa gerendázat acéltartók közt)
	    közöttük 15 cm hőszigetelés
	 	 (pl. Unirol Plus önhordó típusú üveggyapot filc)
  1 rtg	 párazáró fólia-rendszer
  3 cm	 hordlécezet - installációs lécváz
2,5 cm	 RF gipszkarton burkolat 2 rtg.

C.C

Az acélszerkezetek legyártása előtt helyszíni méretvétel és
méretpontosítás szükséges!

A  ...15  alsó  indexálású  rétegrendek  15  mm  vastag
gipszkarton táblákat tartalmaznak!


