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Elõtér - szélf.

Közl.Dohányzó Elõtér Mosdó - zuh.

Szélf.

2   cm    ragasztott kõporc. burkolat
8   cm    esztrich
1   rtg.   pe. fólia techn. szigetelés
5   cm    lépésálló exp. polisztirol hõszig.
1   cm    mod. bit. lem. talajnedv. elleni szig.
10  cm   vasalt aljzat
20  cm   tömörített kavicsfelt.

termett talaj     

1

2   cm    ragasztott burk..
8   cm    esztrich
1   rtg.   pe. fólia techn. szig.
5   cm    lépéshang szigetelés
20 cm    monolit vb. födémszerk.
20 cm    kazettás álmennyezet  

2

2   rtg.   hódfarkú cserépfedés
3   cm   lécezés
3   cm   ellenléc
1   rtg.   páraáteresztõ tetõfólia
5   cm   légrés
12 cm   kõzetgyapot hõszigetelés
1   rtg.   pe. fólia párazáró szigetelés
20 cm   monolit vb. szerkezet

glettelés  

3

2   rtg.   hódfarkú cserépfedés
3   cm   lécezés
3   cm   ellenléc
1   rtg.   páraáteresztõ tetõfólia
15 cm   szarufa

légtér
10+1 cm járható polisztirol hõszigetelés
1   rtg.   pe. fólia párazáró szigetelés
20 cm   monolit vb. szerkezet

glettelés  

4

0,2  cm  homlokzati színvakolat
3+2 cm  kváderes hõszig. vakolat 
38   cm  POROTHERM falazat
1,5  cm  belsõ vakolat 

5

6,5 cm  lábazati téglaburkolat
1    cm  beszorító habarcs
2    cm  extrud. polisztirol hõszig.
1    cm  mob. bit. lem lábazati szigetelés
30  cm  POROTHERM lábazati fal
1,5 cm  belsõ vakolat 

6

6,5 cm homlokzati téglaburkolat
2,5 cm légrés
1    cm simítás
38  cm POROTHERM falazat
1,5 cm belsõ vakolat

7

0,7  cm  kettõs állókorcos titáncink fedés
1     rtg.  alátétszõnyeg
2,5  cm  lucfenyõ deszkázat
15   cm  szarufa

légtér
5(10) cm kõzetgyapot hõszigetelés
15  cm   monolit vb. szerkezet
5    cm  poliszt. táblás hõszig. vakolat

8

9 8     cm  polisztirol táblás hõszig. vakolat
30   cm  monolit vb. szerkezet
1,5 cm   belsõ vakolás


