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2

előregyártott műkő fedlap, méretezett rozsdamentes acél
kötőelemmel a vasbeton tartószerkezethez rögzítve,
toldásaiban vízzáró kétfázisú rugalmas hézagképzéssel

6

5

5

1 mm vastagságú 10 cm hosszú,
50/180 mm méretű horganyzott acél L profil a lábazati
hőszigetelés megfogására, a hőszigetelő táblák toldásainál
korlátszerkezet, a vasbeton tartószerkezethez
mechanikailag rögzítve, a lábazati szigetelés felett

R2

57
5

11
szigetelés felső rétege felvezetve az elemes lefedés alá

min.25

lábazati extrudált
PS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes ragasztással

1,28
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R2. rétegrend:
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0,5

15

0,5

1,5 6

10+1

üvegszáladalékos habarccsal vértezett lábazati extrudált
PS hab hőszigetelés, foltonkénti adhéziós hideg bitumenes
ragasztással, felső éle mentén kiborulás elleni mechanikai rögzítéssel

5

d=16-32 gömbölyűszemű, frakcionált, mosott coulé
kavics szivárgó és tűzgát a falak mentén 50 cm széles sávban

50

1%

R2

125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol
szűrőréteg, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve
d=16-32 gömbölyűszemű, frakcionált,
mosott coulé kavics szivárgóágy a víznyelők
környezetében ~30 cm széles sávban, a kertészeti tervek szerint
400 x 400 mm alaprajzi méretű
(pl.: KSE-ZMS) típusú perforált kirekesztő akna a
növényzettel telepített felületekben, fedráccsal ellátva

30

6 mm vastagságú préselt
gumiőrlemény lemez, mechanikaivédőréteg
gravitációs rendszerű, bitumenes lemez
gallérozású egytölcséres víznyelő, az
aljzathoz három ponton mechanikailag rögzítve

40

műanyag lombkosár,
a gravitációs rendszerű
egytölcséres víznyelő részeként

6

vált.

100

47

50 cm vegetáció és ültetőközeg
1 réteg 125 g/m2 felülettömegű müanyag fátyol szűrőréteg
6 cm formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő
drénlemez, szivárgó és víztározó réteg
28 cm lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab
hőszigetelés, két rétegben, kötésben fektetve
1 réteg 4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak
minősített SBS modifikált bitumenes vastaglemez
csapadékvíz elleni szigetelés, teljes felületén
lángolvasztással hegesztve
1 réteg 4 mm vastag, poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikált
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés,
teljes felületén lángolvasztással ragasztva
1 réteg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint

vált.

2,5

5%

125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol
szűrőréteg, lazán, 15 cm-es átfedésekkel fektetve

1
20

20

5

0,5-

2%

vált. 1

28

28

6

2%

5 cm vastag extrudált PS hab hőszigetelés a víznyelők 60/60
cm méretű környezetében a födém felső síkjába süllyesztve
gyári kasírozású hegeszthető modifikált bitumenes lemez
szigetelő gallér, a gravitációs rendszerű összefolyó részeként

5/5cm cementhabarcs haljaték

0,5

16

0,5

1 cm peremszigetelő sávból dilatációs
hézagképzés a lejtbeton vastagságában
a szélek és a csatlakozó szerkezetek mentén

20
37
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1,5 mm vtg, d=450/110 mm méretű horganyzott
acéllemez takarógallér, d=6/5 beütőékkel rögzítve
PUR hab hézagkitöltés
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