Eresz és gerinc kialakitási variációk, M=1:10
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CSOMÓPONTOK KÖRÜLHORNYOLT CSERÉP ALKALMAZÁSÁVALERESZKIALAKÍTÁS
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cserépléc 5/3 cm

kúpcseréprögzítő

CSOMÓPONTOK KÖRÜLHORNYOLT CSERÉP ALKALMAZÁSÁVALGERINC PADLÁSTÉR ESETÉN

ellenléc 5/5 cm

páraáteresztő alátéthéjazat
installációs réteg
ereszpalló 3-5/10 cm

cserépléc 5/3 cm

körülhornyolt szellőzőcserép

10/15 szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés

n.8
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lég és párazáró fólia szilikát
szerkezethez folytonosítva

perforált acél rovarháló
ereszcsatorna (pld.
NA150)

acél kapcs. elem

páraáteresztő alátéthéjazat

ERESZCSATORNA RÉSZEI M=1:5

bitumenes lemez alátét
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Ø 12 dübel
lejtés jelölése
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rendszersaját rögzítőfül

~2/3

~1/3
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2,4/10 cm
ereszdeszkázat
szarufába süllyesztve
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térdfal vb. koszorú, ~1-1,5
méterenként vb pillérekkel
födémbe nyomatékbíró
módon bekötve
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Ø 12 fűzőcsavar

ereszcsatorna (pl. fém - Zn, TiZn,
Al, acél; műanyag)

1 cm

fémlemez
vízcseppentő
és rögzítő

taréjfogó
2x5/10 cm
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8<

5

monolit vasbeton koszorú

0

csatornatartó
40.4. ≠ HA
(pld. NA150)

taréjszelemen
7,5/10 cm

rendszersaját toldóelem

csatorna tartó vas (pl. 10 mm
horganyzott acél)
betorkolló csonk
ejtőcsatorna

CSOMÓPONTOK KETTŐS HÓDFARKÚ CSERÉP ALKALMAZÁSÁVALERESZKÉPZÉS

SZELLŐZŐCSEREPEK NÉZETE

CSOMÓPONTOK KETTŐS HÓDFARKÚ CSERÉP ALKALMAZÁSÁVALGERINC TELJESEN FELFUTÓ TETŐTÉRBEÉP. ESETÉN
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lég és párazáró fólia szilikát
szerkezethez folytonosítva

ereszléc 5/5 cm
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ÉPSZERK 2.
4. Szerkesztő gyakorlat - Cserép és fémlemez fedések

szellőző
alátétcserép

5

ereszdeszkázat
szarufába süllyesztve

30

térdfal vb. koszorú, ~1-1,5
méterenként vb pillérekkel
födémbe nyomatékbíró
módon bekötve

2

fémlemez vízcseppentő
és rögzítő

3
5

perforált acél rovarháló

5

monolit vasbeton koszorú

0

8<

csatornatartó
40.4. ≠ HA
(pld. NA150)

10

Ø 12 dübel

szellőzőcserép

ereszcsatorna
(pld. NA150)

hódfarkú
szellőzőcserép

installációs réteg

8
in.
m

ereszcserép

ellenléc 5/5 cm

belső burkolat építészeti
igények szerint (gipszkarton,
lambéria, stb. és ehhez tartozó
rögzítések)

taréjszelemen
7,5/10 cm

taréjfogó (1 vagy 2)x5/10 cm
Ø 12 fűzőcsavar
lég és párazáró fólia
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