3

+6,50

+5,86

+5,86

2,70

2,60

+6,50

2

+3,19

+3,09

1b

55

5,19

+0,12

1a
-laminált parketta 0,8cm
-alátét habfólia
-vasalt alzjzatbeton 5cm
C20/25;XC2;16;F2
-PE fólia elválasztó rtg
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
-modifikált bit. lem. 4mm talajnedvesség elleni szigetelés
a gyártói előírásoknak
megfelelő fektetéssel
-bitumenes ragasztó
-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

+5,86

+3,72
+3,53

34

+0,72

+3,19

4,67

+0,12

1a
-laminált parketta 0,8cm
-alátét habfólia
-vasalt alzjzatbeton 5cm
C20/25;XC2;16;F2
-PE fólia elválasztó rtg
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
-modifikált bit. lem. 4mm talajnedvesség elleni szigetelés
a gyártói előírásoknak
megfelelő fektetéssel
-bitumenes ragasztó
-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

1a
-laminált parketta 0,8cm
-alátét habfólia
-vasalt alzjzatbeton 5cm
C20/25;XC2;16;F2
1b
-PE fólia elválasztó rtg
-12 cm EPS 34
padozati táblás hőszigetelés
-modifikált bit. lem. 4mm talajnedvesség elleni szigetelés
a gyártói előírásoknak
megfelelő fektetéssel
-bitumenes ragasztó
-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

+2,97

1b

1b*

7,93
+0,12

4a

55

4,57

45 16

±0,00

±0,00

H1 hosszmetszet m=1:100

1b
-min 8mm vtg. min PEI IV. kopásállóságú gres padlólap,
*konyha üzemi helyiségeibenfőzőtér előkészítők, mosogatók és tálaló:
csúszásmentesség fokozata:
R11
kétkomponensű, rendkívül fokozottan vegyszerálló epoxi fugázóanyag
legalább 3 mm széles fugahézagokhoz.
-kétkomponensű saválló epoxi ragasztó 2-5 mm, R2T minőségben
vagy igazoltan egyenértékű
-kétkomponensű kent szigetelés, vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó
-kellősítő alapozó
-vasalt alzjzatbeton 5cm, C20/25;XC2;16;F2
3b
-PE fólia elválasztó rtg
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
1b
-modifikált bit. lem. 4mm talaj- nedvesség elleni szigetelés
-min 8mm vtg. min PEI IV. kopásállóságú gres padlólap,
a gyártói előírásoknak megfelelő fektetéssel
*konyha üzemi helyiségeibenfőzőtér előkészítők,
mosogatók
-bitumenes
ragasztóés tálaló:
csúszásmentesség fokozata:
R11-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1
kétkomponensű, rendkívül fokozottan vegyszerálló epoxi fugázóanyag
legalább 3 mm széles fugahézagokhoz. 2
-kétkomponensű saválló epoxi ragasztó 2-5
mm, R2T minőségben
-átszellőztetett
padlástér
vagy igazoltan egyenértékű
-hőszigetelés 26 cm Rockwool Airrock
-kétkomponensű kent szigetelés, vegyszerálló,
zsugorodás
-meglévő
födém nélkül polimerizálódó
-kellősítő alapozó
-vasalt
C20/25;XC2;16;F2
16
25 1,64
44
3a
50 alzjzatbeton 5cm,4,94
-PE fólia elválasztó rtg
-égetett kerámia cserépfedés, natúr, húzott, hornyolt
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
-lécezés 30/50
-modifikált bit. lem. 4mm talaj- nedvesség elleni szigetelés
-ellenléc 30/50
a gyártói előírásoknak megfelelő fektetéssel
-szárerősített tetőfólia
-bitumenes ragasztó
-szaruzat
-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1
-padlástér

3a

+5,87

2

2
-átszellőztetett padlástér
-hőszigetelés 26 cm Rockwool Airrock
-meglévő födém

3b
1b
-poliészterlakk bevonatú. horganyzott acéllemez vértezetű
-min 8mm vtg. min PEI IV. kopásállóságú gres padlólap,
ásványgyapot szigetelőmagos szedvics falpanel
*konyha üzemi helyiségeibenfőzőtér előkészítők, mosogatók és tálaló:
névleges méret 100mm
csúszásmentesség fokozata:
R11
külső héj: min 0,5mm
kétkomponensű, rendkívül fokozottan vegyszerálló epoxi fugázóanyag
3a
súly:17kg/m2,U érték 0,0394 (W/m2K)
legalább 3 mm széles fugahézagokhoz.
-égetett kerámia cserépfedés, natúr, húzott, hornyolt
Éghetőségi osztály: A2 - s1, d0
-kétkomponensű saválló epoxi ragasztó 2-5 mm, R2T minőségben
-lécezés 30/50
Tűzállósági határérték: E60; EI30
vagy igazoltan egyenértékű
-meglévő alátétszerkezet
-kétkomponensű kent szigetelés, vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó -ellenléc 30/50
-szárerősített tetőfólia
-kellősítő alapozó
-szaruzat
4a
-vasalt alzjzatbeton 5cm, C20/25;XC2;16;F2
-padlástér
-2mm dörzsölt vékonyvakolat
-PE fólia elválasztó rtg
-ragasztó 1-2mm, benne üvegszövet háló
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
3b
-16cm Grafit EPS hőszigetelés ragasztva
-modifikált bit. lem. 4mm talaj- nedvesség elleni szigetelés
-poliészterlakk bevonatú. horganyzott acéllemez vértezetű
1b
és mechanikailag rögzítve,
a gyártói előírásoknak megfelelő fektetéssel
ásványgyapot szigetelőmagos szedvics falpanel
-min 8mm vtg. min PEI IV. kopásállóságú gres
padlólap,ragasztó
gyártói előírások szerint
-bitumenes
névleges méret 100mm
*konyha üzemi helyiségeibenfőzőtér
mosogatók és tálaló:
-meglévő falszerkezet
-betonelőkészítők,
5cm C10/12;XC0;16;F1
külső héj: min 0,5mm
csúszásmentesség fokozata:
R11
súly:17kg/m2,U érték 0,0394 (W/m2K)
kétkomponensű, rendkívül fokozottan
vegyszerálló epoxi fugázóanyag
2
Éghetőségi osztály: A2 - s1, d0
legalább 3 mm széles fugahézagokhoz.
-átszellőztetett padlástér
Tűzállósági határérték: E60; EI30
-kétkomponensű saválló epoxi -hőszigetelés
ragasztó 2-5 mm,
R2T
minőségben
26 cm
Rockwool
Airrock
-meglévő alátétszerkezet
vagy igazoltan egyenértékű -meglévő födém
-kétkomponensű kent szigetelés, vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó

S
E
B
R
E
K

+3,27
+2,97
+2,57

+3,19
+2,97
borított fafödém

+2,12

2,56

+6,50

1a

7,34

22

1,38

40

25

1,40

1b*

2,45

+1,17

1b*
5,54

1,05

38

2,47

1,65

22

1b*

42

2,85

4,94

1a
-laminált parketta 0,8cm
-alátét habfólia
-vasalt alzjzatbeton 5cm
C20/25;XC2;16;F2
1b
1a
-PE fólia elválasztó rtg
43
-12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
-modifikált bit. lem. 4mm talajnedvesség elleni szigetelés
a gyártói előírásoknak
megfelelő fektetéssel
-bitumenes ragasztó
-beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

+2,92

+2,87

2,87

1b*

50

2,85

1b*

22

22

+2,97

59

16

+0,12

+0,38

K1 keresztmetszet m=1:100
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