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LÉPCSŐHÁZ BŐVÍTÉSE és kiegészítő munkák
1. ütemhez tartozó
A költségvetésben, műszaki leírásban és CPR-ben kiírt anygokat kell beépíteni,
vagy azzal egyenértékűt!

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
2.2 Áfa 27.00% 0

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.4 - SILVER  programcsomagjával. C:\terc\tercvip\2014_4\onszla\Kópháza  hivatal LÉPCSŐHÁZ árazatlan.slo8
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1 15-004-21.1.1.1.1.1 (23) ÖNGerendazsaluzás,
20-60 cm oldalmagasság között,
fa zsaluzattal,
alátámasztó állvánnyal,
tagozattal vagy anélkül készítve,
3 m magasságig

0,8 m2 00 00
2 15-004-31.1 (46) ÖNKoszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,

párkány nélkül
8,42 m2 00 00

3 15-004-51.1 (50) ÖNEgyeneskarú lépcső zsaluzása,
alátámasztó állvánnyal,
4,00 m magasságig,
a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával,
fa zsaluzattal

21,9 m2 00 00
4 15-012-10.1 (19) ÖNHomlokzati csőállvány állítása állványcsőből, tetősíkon kívül épített,

szomszéd épület padlásfödémére állított mint munkaállvány, szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, konzolos, a szükséges
csőkiváltásokkal, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság
2,00 m, 2,00 kN/m terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
24,00 m munkapadló magasságig

54 m2 00 00

5 21-011-11.7 (27) ÖNÉpítési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
10,0 m-es konténerbe

3 db 00 00
6 21-011-12 (29) ÖNMunkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,
konténer szállítás nélkül

30 m3 00 00
7 31-001-1.2.1-0220955 (4) ÖNBetonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
4-10 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban,
BHB55.50  8 mm

0,36 t 00 00
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8 31-001-1.2.2-0220621 (5) ÖNBetonacél helyszíni szerelése
függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
Bordás betonacél, szálban, B 60.50  12 mm

0,1 t 00 00
9 31-021-2.3.1-0240110 (14) ÖNVasbeton koszorú készítése,

X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel,
400 cm keresztmetszetig
C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

1,1 m3 00 00
10 31-021-10.11.1.3-0240110 (49) ÖNLépcső készítése

vasbetonból,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel
C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

2,8 m3 00 00
11 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖNVálaszfal bontása,

égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
üreges kerámia válaszfaltéglából,
10 cm vastagságig,
falazó, cementes mészhabarcsból falazva

4,8 m2 00 00
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12 33-001-1.1.3.3.1.1.2-1123303 (143) ÖNTeherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
síkracsiszolt nútféderes elemekből,
300 mm falvastagságban,
300x250x249 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
vékony falazóhabarcsba falazva
LEIERPLAN 30 N+F csiszolt felületű falazóelem,
300x250x249 mm méretben,
Cikkszám: HUTDE3242, LEIERPLAN vékony falazóhabarccsal

10,8 m2 00 00
13 33-001-1.1.3.4.1.3.2-1123304 (216) ÖNTeherhordó és kitöltő falazat készítése,

égetett agyag-kerámia termékekből,
síkracsiszolt nútféderes elemekből,
380 mm falvastagságban,
380x250x249 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
vékony falazóhabarcsba falazva
LEIERPLAN 38 N+F csiszolt felületű falazóelem,
380x250x249 mm méretben,
Cikkszám: HUTDE3240, LEIERPLAN vékony falazóhabarccsal

4,7 m2 00 00
14 33-063-21.1.1 (41) ÖNFészekvésés,

téglafalban,
0,015 m-ig

6 db 00 00
15 34-001-1Épület  tetőszerkezet  alátámasztó-acélgerenda szerelése 2xU

180  szelvénnyel  helyszini  hegezstéses kapcsolattal
0,18 t 00 00

16 35-000-1.2 (2) ÖNFa tetőszerkezet bontása
0,036-0,070 m/m famennyiség között

30 m2 00 00
17 35-000-4 (6) ÖNTetődeszkázat bontása

51 m2 00 00
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18 35-000-9.1 (12)Egyéb ácsszerkezetek,
tetőfelépítmény  álló  tetőablak bontása

1 db 00 00
19 35-001-1.6-0680041 (6) ÖNFa tetőszerkezetek bármely rendszerben

faragott (fűrészelt) fából,
0,043-0,050 m/m bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

30 m2 00 00
20 35-002-4.2-0113005 (15) ÖNPáraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 cm-es

átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó)
ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva
MASTERPLAST Mastermax 3 Classic páraáteresztő,
háromrétegű tetőfólia normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,
02m, W1, Cikkszám: 0202-12015A75

51 m2 00 00
21 35-003-1.6 (6) ÖNTetőlécezés

tetőfelület ellenlécezésének elkészítése
61 m 00 00

22 35-004-1.1 (1)Deszkázás
palafedés alá

51 m2 00 00
23 35-004-1.3 (3) ÖNDeszkázás

ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval
2 m2 00 00

24 35-004-1.5 (5)Deszkázás
oromdeszka  egymásra szegezve,

3,7 m 00 00
25 35-006-115 cm  vtg.  favázas  falszerkezet (parapetfal  és

tetőfelépítmények  falszerkezete) építés  kompletten  külső  15
mm  OSB 3  ép.lemezzel  ,  15 (16)  cm  üveggyapot  kitöltéssel
(pl. Isover P-WDF)

9 m2 00 00
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26 35-011-1.3.2-0251013 (6) ÖNFaanyag gomba és rovarkártevő elleni
megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme
merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott
anyaggal
PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer

51 m2 00 00
27 36-003-1.1.1.1.1-0415920 (1) ÖNOldalfalvakolat készítése,

kézi felhordással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
1 cm vastagságban
Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203

15,5 m2 00 00
28 36-003-2.1.1.1.1-0411036 (21)Mennyezetvakolat (lépcső  alján) készítése,

kézi felhordással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
1 cm vastagságban
weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,
Kód: 141k

14,5 m2 00 00
29 36-005-21.2.4.2-0415261 (47) ÖNVékonyvakolatok, színvakolatok felhordása

alapozott, előkészített felületre,
vödrös kiszerelésű anyagból,
szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, 9,
8, 7, 6 színcsoport

6 m2 00 00
30 36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖNVakolatjavítás

oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,
a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,
hiánypótlás 25% felett
Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel

25 m2 00 00
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31 39-003-2.2.2.7.1-1120031 (125)Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fa
vázszerkezetre
(egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),
nem látszó bordázattal,
2 rtg. tűzgátló
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással
RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm,

13,15 m2 00 00
32 39-005-2.2.1-0120031 (5)Szabadon álló előtétfal készítése,

üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel,
2 rtg. gipszkarton borítással,
50 mm széles profilvázra szerelve
RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 rtg,rend  szerint (gépészeti  szerelőfal)
gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m), Th=0,5 óra

5,3 m2 00 00
33 39-005-3.2.1-0120031 (11)Falburkolat készítése lécvázra

2 rétegű gipszkarton borítással,
kengyel távolság 3-6 cm között
RIGIPS 2 rtg. tűzgátló RF 12,5 gipszkarton borítással, Th=0,5
óra

10,2 m2 00 00
34 41-000-1 (1) ÖNSíkpala fedés bontása (bármely méretű)

51 m2 00 00
35 41-002-21.1.1-0122150 (18)Síkpala kettős fedés lécezésre vagy deszkázatra

20x40 cm-es téglalap, sarkított téglalap vagy hódfarkú palával,
45° alatt
CREATON téglalap síkpala 20×40 cm, hegyes sarokkal,
felületkezelt, barna, kékesfekete, vörös (lásd műszaki leírás ide
vonatkozó fejezetét is!)

40 m2 00 00
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36 41-002-29.3.1-0122202 (21)Síkpala kettős fedésnél
gerincképzés
taréjkúppal
CREATON pala taréjkúp 40×15 cm, felületkezelt, barna,
kékesfekete, vörös, világosszürke    (lásd műszaki leírás ide
vonatkozó fejezetét is!)

5 m 00 00
37 41-003-19.32-0196051 (35)Síklapú, pala fedéseknél

hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők
elhelyezése tetőfelületen
fém hófogó, téglavörös, barna, fekete, rézbarna  (lásd műszaki
leírás ide vonatkozó fejezetét is!)

50 db 00 00
38 41-005-19.1.1-0095767 (21)Lemezfedésnél

alátétlemez elhelyezése szegezhető aljzatra,
2,5 mm vastagságig
BAUDER TOP TS 40 NSK bitumens alátétlemez, öntapadó
illesztőcsík

10,8 m2 00 00
39 41-011-1.2.3-0149506 (40) ÖNCsöves hófogó elhelyezése (csőtoldó és záróelem nélkül),

korcra szerelt csőtartónál,
kétrudas kivitelben
PREFA kétcsöves hófogó rendszer korcra szerelt csőtartónál,
standard színekben

3,5 m 00 00
40 42-012-1.1.1.1.1.3-0415533 (3) ÖNFal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel
Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám:
156202
Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz,
színes, Cikkszám: 961021-38

3,7 m2 00 00
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41 42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) ÖNPadlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló,
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*
**

7,2 m2 00 00

42 42-022-2.1.2.1.1-0415533 (311) ÖNLábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagsztó, Cikkszám:
156202
Baumacol Prémium fugázó CG2 6 mm-ig, színes, Cikkszám:
961021-38

9,75 m 00 00
43 42-022-2.1.2.2.1-0212003 (313) ÖNLábazatburkolat készítése,

beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló,
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*
**

6,45 m 00 00
44 42-022-3.1.1.1.2.1-0212003 (363)Lépcsőburkolat készítése,

beltérben,
3-10 mm ragasztóba rakva,
1-20 mm fugaszélességgel,
járólap 35 cm szélességig,
3 cm lapvastagságig, (élvédelemmel)
gres, kőporcelán lappal,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló,
padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*
**

18 m 00 00
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45 42-022-3.1.1.2.2.1-0212004 (373) ÖNLépcsőburkolat készítése,
beltérben,
3-10 mm ragasztóba rakva,
1-20 mm fugaszélességgel,
homloklap, tagozat nélkül,
gres, kőporcelán lappal,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
Cikkszám: K00617021
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

18 m 00 00
46 43-000-1 (1) ÖNFüggőereszcsatorna bontása,

50 cm kiterített szélességig
2 m 00 00

47 43-000-2 (2)Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása,
100 cm kiterített szélességig

7 m 00 00
48 43-000-7 (7) ÖNSzegélyek, párkány könyöklő bontása,

100 cm kiterített szélességig
12 m 00 00

49 43-000-8 (8) ÖNFalfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm
kiterített szélességig

2,3 m 00 00
50 43-001-2.1.1-0149105 (8) ÖNSávos szalagfedések;

Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős
állókorcos kivitelben,
30°-ig, 100 m-ig, 550 mm korctávolságig
PREFALZ alumínium szalag stukkó felülettel, fólia nélkül, 0,
7x1000 mm, 1 m = 1,89 kg, standard színekben, 60 kg/tekercs

10,8 m2 00 00
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51 43-002-1.5-0149456 (5) ÖNFüggőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,
bármilyen kiterített szélességben,
alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből
PREFA függő ereszcsatorna 33-as porfestett alumínium natúr
alu színben, 0,7mm/6m

5,5 m 00 00
52 43-002-11.5-0149467 (26) ÖNLefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,

bármilyen kiterített szélességgel,
alumínium lemezből
PREFA lefolyócső 100 körszelvényű, porfestett alumínium 0,
7/3000, standard színekben

7 m 00 00
53 43-003-1.1.4.1-0149646 (115) ÖNEreszszegély szerelése

keményhéjalású tetőhöz,
bevonatos alumínium lemezből,
40 cm kiterített szélességig
Ereszszegély PREFALZ® alumínium szalagból stukkó
felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 35 cm

5,5 m 00 00
54 43-003-2.4.2-0149647 (119) ÖNOromszegély szerelése,

bevonatos alumínium lemezből,
40 cm kiterített szélességgel
Oromszegély PREFALZ® alumínium szalagból fényes
felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm

2 m 00 00
55 43-003-4.1.6.2-0149648 (125) ÖNFalszegély szerelése

keményhéjalású tetőhöz,
bevonatos alumínium vagy ólomlemezből,
40 cm kiterített szélességgel
Falszegély PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel,
0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm

23,8 m 00 00



11. oldal
Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2014.4 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét.

C:\terc\tercvip\2014_4\onszla\Kópháza  hivatal LÉPCSŐHÁZ árazatlan.slo8

56 43-003-5.1.6.2-0149647 (134) ÖNKéményszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
bevonatos alumínium vagy ólomlemezből,
40 cm kiterített szélességgel
Kéményszegély PREFALZ® alumínium szalagból fényes
felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm

5 m 00 00
57 43-003-8.3.1-0149648 (146) ÖNAblak- vagy szemöldökpárkány

bevonatos alumínium lemezből,
50 cm kiterített szélességig
Ablakpárkány PREFALZ® alumínium szalagból stukkó
felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm

1,5 m 00 00
58 44-007-1.1.2.1-0145041 (6)Fa tetőtéri ablak,

válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal,
felső tengely mentén 45°-ig felfelé-kifelé nyíló, középső tengely körül teljesen átforduló, 20° és
55° közötti hajlásszögű tetőbe, alumínium külső borítással, több lakkréteggel felületkezelve,
univerzális üveg, 1 m felett
2 db(!) egymás mellé sorolt GGU típusú VELUX füstelvezető ablak  szélterelővel , MK08. Az
ablakok tokkülmérete 78 x 140 cm6db.,1db vezérlőközponttal  3  db  nyomógombos
kapcsolóval

1 készl. 00 00

59 44-011-1.1.1-0167517 (1)Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott
falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),
Kifelé nyíló asszimetrikus bejárati ajtó, fix íves felülvilágítóval.
Tüzvédelmi  szempontból  figyelembevett  nyílászáró: tűz
esetén  automatikusan  vezérelve  nyílik. AJ-11 jelű

1 db 00 00
60 44-012-1.1.2.8.4-0221892 (74)Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése
előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerület felett
kétszárnyú középfelnyíló,
3rtg  üvegezett  ablak, fehér, Konszignáció  szerint ,párkánnyal
könyölkövel   150 x 120 cm.  AB-32 jelű

1 db 00 00
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61 45-001-31.1.1.1.1-0134485 (37)Tűzgátló ajtóelem beépítése,
sarok-, gipszkarton-, falazós-, blokktokkal, tömítőprofillal,
tűzgátló kilincsgarnitúrával, önzáródó kivitelben, biztonsági
csapokkal, porszórt alapozással,
egyszárnyú kivitelben,
750×2000-1250×2500 mm névleges méretig,
30 perces tűzgátlási értékkel (T30)
(konszignáció szerint) AJt-21 jelű

1 db 00 00
62 45-004-2-0180301 (2)Lépcsőkorlát elhelyezése

rögzítéssel felületkezeléssel
6,7 m 00 00

63 47-000-1.21.4.1.1-0417972 (54)Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
diszperziós kötőanyagú glettel,
tagolatlan felületen
Diszperziós glett

40,5 m2 00 00
64 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖNDiszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

359 m2 00 00
65 47-031-3.12.2.1-0152820 (138)Külső fafelületek

lazúrozása,
gyalult felületen, oldószeres lazúrral,
két rétegben,
tagolatlan felületen
Sadolin barna /kiállitás  utca  felöli  fszt.ibejárata  fölötti
előtető  also  felülete/

6,4 m2 00 00
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66 48-007-1.1.1-0090625 (1)Magastető hő- és hangszigetelése;
Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rögzítéssel),
üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel
ISOVER UNIROL PLUS 15  150 mm hőszigetelő filc, D =0,
036 (W/mK)

23,8 m2 00 00
67 48-007-1.3.1-0090104 (10)Magastető hő- és hangszigetelése;

Szaruzat feletti vagy vasbeton koporsófödém szigetelése
bordázat között
(rögzítéssel),
üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel
ISOVER DOMO 10 MPS 100 mm hőszigetelő filc, D =0,039 (
W/mK)

7,3 m2 00 00
68 48-007-51.1.1-0110162 (86) ÖNHőhidak hőszigetelése;

bentmaradó zsaluzatként alkalmazva,
extrudált polisztirolhab lemezzel
STYROFOAM IB-A 030 érdesített felületű extrudált
polisztirolhab hőszigetelő lemez, 30x600x1250 mm, Lambda: 0,
035 W/mK; Csz.: DOWSFIBA030

0,5 m2 00 00
69 48-007-51.1.1-0110167 (86) ÖNHőhidak hőszigetelése;

bentmaradó zsaluzatként alkalmazva,
extrudált polisztirolhab lemezzel
STYROFOAM IB-A 100 érdesített felületű extrudált
polisztirolhab hőszigetelő lemez, 100x600x1250 mm, Lambda:
0,036 W/mK; Csz.: DOWSFIBA100

0,5 m2 00 00
70 48-010-1.1.2.1-0111504 (5)Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,

(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok)
,
egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő
lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
Baumit ProTherm (Baumit EPS) homlokzati hőszigetelő lemez,
vastagság: 14 cm, Cikkszám: 953402

18 m2 00 00
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71 48-010-1.6.2.1-0092699 (33) ÖNHomlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,
(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok
külön tételben szerepelnek),
normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal,
ragasztóporból képzett ragasztóba,
tagolatlan, sík, függőleges falon
ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén
kőzetgyapot lemez 140 mm

0,5 m2 00 00

Munkanem összesen: 00


