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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.

Rajz léptéke
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Megjegyzések:

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,

Rajz név

RÉSZLETRAJZOK R01:R02
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60°

15/15 szelemen

F3

10/20 szarufa

acéloszlopok

2xU180 acéloszlop pozíciója

5/10 palló szarufa oldalához csavarozva
hajópadló ereszburkolat

fekete színű szellőzőszalag

(tetőfelépítmény alsó, szigetelt síkja)

2xU180 ferde acéltartó pozíciója

(tetőfelépítmény fronthomlokzatának szigetelt síkja)

75/15 falvázoszlopok

5/10 palló szarufa oldalához csavarozva

1

5

(belső burkolat törésvonala)

5

F3
3/12 futódeszka

1 cm vtg peremszigetelő lemez

kerámia lábazatburkolat

szilikon fugakitöltés

5/10 keresztgerenda

keresztgerenda alátámasztó fabetétek szarufákhoz rögzítve 10/10/15

3

1. EMELET

2. EMELET
301 KIÁLLÍTÓTÉR

R01
PARAPETFAL RÉSZLETTERVE
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15/10 szelemen

bitumenes szigetelőlemez talpszelemen alatt

1

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

	 KIÁLLÍTÓTÉR ÉS ELŐTÉR padlószerkezet
  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)

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
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2xU180 acéloszlop

15/15 falvázoszlopok15/10 falvázoszlopok

rozsdamentes acélkorlát
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R02
TETŐFELÉPÍTMÉNY ÉS PARAPETFAL CSATLAKOZÁSÁNAK RÉSZLETTERVE
VÍZSZINTES METSZET

F3

F4

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

	 A  részletterveken  az  érthetőbb  szerkezeti
megjelenítés  miatt  néhány  hőszigetelést  jelölő  kitöltés
megszakításokkal lett ábrázolva!

	 A  tetőeresz  mögött  a  könnyűszerkezetes
parapetfal  homlokzati  hőszigetelését  az  ácsszerkezetek
elkészülte után, tetőfóliázás előtt kell elvégezni!


