5%

20/50/180 mm méretű, 250 mm kiterített szélességű
egyvízorros fóliabádog és a csapadékvíz elleni szigetelés
megfogása, 20 cm-enként csavarozással rögzítve
14 cm vastag teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi
szálas homlokzati hőszigetelés a homlokzati falváz kazettában
függőleges T acél tartóváz, az attikafal tartószerkezeteként

egyedi méret

vágott elem

3

3

homlokzati burkolat az acél falváz
kazettához csavarozással rögzítve
homlokzati acél falváz kazetta, csatlakozásaiban lég- és
párazáró tömítéssel

lágyított PVC lemez szigetelő gallér, a víznyelő részeként

kemény ásvány iszálas kiegészítő hőszigetelés
(vastagság növelhető)

polisztirol hab hőszigetelő test,
a víznyelő felső elemének részeként

a csapadékvíz elleni szigetelés sávszerű hajlatrögzítése
L 45x110 mm méretű, 155 mm kiterített szélességű
fóliabádog profillal, 15 cm-enként mechanikailag rögzítve
párazáró réteg a lég- és párazáró
falváz kazettához ragasztva

teltszelvényű összefolyó felső eleme egyenes
rétegfelépítésű szerkezetben, gyári kasírozású
lágyított PVC lemez szigetelő gallérral műanyag lombkosár
kavicsfogó gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként

50

műanyag lombkosár kavicsfogó
gyűrűből és fedélből, a víznyelő részeként

30,4
25,8

R3
3%

mechanikai rögzítés
(önmetsző csavar + ovális tárcsa)

3
3%
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1
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60
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3%

29,5
50
60

60x60 cm méretű horganyzott acél rögzítőlemez
a trapézlemezbe való beépítéshez

5

R1

3%

R1

teltszelvényű összefolyó alsó eleme egyenes rétegfelépítésű
szerkezetben, gyári kasírozású PE lemez szigetelő gallérral,
gallérjához a lég és párazáró fólia felületfolytonosítva
polisztirol hab hőszigetelő test, a víznyelő alsó elemének részeként
tüzihorganyzott, vagy ezzel egyenértékű gyári korrozióvédelemmel
ellátott élhajlított acél szegélymerevítés legalább 1 mm
vastag lemezből, a trapézlemez födémre szegecseléssel rögzítve
két kőzetgyapot réteg közé fektetett
lejtéskorrekció, 2 cm vastagságról indítva, mindkét oldalán
ferde síkkal határolt, változó vastagságú hőszigetelő
táblákból, az ellenlejtések lejtésviszonyainak kialakítására
ásványi szálas, teljes keresztmetszetében víztaszító
(hidrofobizált) hőszigetelés, kötésben, zárt ütközőhézaggal
elhelyezve, mechanikai rögzítéssel, a víznyelők környezetében az általános felület 2 cm-es lesüllyesztésére

Részletrajzok M=1:5
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2. SZERKESZTŐ GYAKORLAT

KÖNNYŰSZERKEZETES TETŐK

R3 - Általános rétegrend
1 réteg 1,5 mm vastag, mechanikai rögzítésű lágyított PVC
csapadékvíz szigetelés, 8 cm-es átlapolásokban legalább
3 cm-es forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva
12 cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés, táblánként
legkevesebb 2 ponton mechanikailag rögzítve
0-6 cm lejtéskorrekció, 1 % lejtésben készítve a vápa ellenlejtéseinek kialakítására
12 cm lépésálló ásványi szálas hőszigetelés
1 réteg 1 mm vastagságú alumínium fólia hordozórétegű öntapadó
modifikált bitumenes lemez pára- és légzárás,
a trapézlemez felső síkjára fektetve
15 cm hullámmagasságú, 0,8 mm vtg. tüzihorganyzott acél trapézlemez
födémszerkezet, tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben
acél rácsostartó, tartószerkezeti tervek szerinti kivitelben
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