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Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
Meglévő bölcsöde épület bővítésének kivitelezési terve.
2730 Albertirsa, Baba utca 1 Hrsz.:2941
CSOMÓPONTI RÉSZLETRAJZ 1.

Tőrös Csaba építész vezető tervező É/1 13-0145
Fülöp László Imre

2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
tel.: 53/500-159  fax: 53/316-629

HORIZONT 4 KFT.

Megrendelő:

Munka:
Tervlap:

Vezető tervező:
Terv. munkatárs:

A terv ±0,00 szintjének abszolút magassága: 124,25
Az utca szintjének abszolút magassága: 124,00

beton szerkezet

vasbeton szerkezet

vázkerámia szerkezet

fa szerkezet

XPS hőszigetelés

EPS hőszigetelés

kőzetgyapot hőszigetelés

kavics ágyazat

homokos feltöltés

Anyagjelölés

2.1
-  15+10 cm ROCKWOOL kőzetgyapot hőszigetelés
-  1 rtg párazáró fóli
-  20 cm körüreges előrefeszített födémpalló
-  RIGIPS direktfüggesztő
-  1 rtg RIGIPS RF tűzgátló 12,50 mm vtg gipszkarton burkolat
-  felületképzés, 2 rtg diszperziós festés + glettelés

1.1
- Prefa, alumínium állókorcos fémlemez fedés
- 1 rtg lemezfedés alatti felületfolytonos fóliaterítés
- 20 mm vtg OSB
- 5/5 cm ellenlécezés egyben kiszellőztető rtg.
- 1 rtg felületfolytonosított tetőfólia
-10/15 cm szarufa láng és gombamentesítve,
  80 cm tengelytávval

3.1
- PVC burkolat és 10cm lábazat + padlopon aljzatkiegyenlítő
- 8 cm aljazbeton
- technológiai szigetelés terítés
- 10 cm expandált PS  hab hőszigetelés
- talajnedvesség elleni szigetelés
  (1 rtg minimum 4 mm vtg modifikált bitumenes lemez, GV4)
- 15 cm vasalt aljzat válaszfal alatt erősítéssel
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm kavicsfeltöltés tömörítve. Trp= 95%
- Termett talaj tömörítve. Trp=95%.

3.3
- 2 cm helyszínen öntött gumi burkolat
- 10 cm vasalt aljzatbeton 8/150/150 házgyári háló
- 2rtg fólia terítés
- 10 cm kavicsfeltöltés tömörítve. Trp= 95%
- Termett talaj tömörítve. Trp=95%.
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homlokzati műanyag nyílászáró

toktoldó  ( 80x180 )

15 cm vtg XPS kiegészítő
lábazati hőszigetelés

5 cm szerelőbeton

5 cm vtg XPS kiegészítő
lábazati hőszigetelés

10 cm magas PVC szegély

1 cm dillatáció R1

3.1

3.3

TG1


	É-10 CSOMÓPONTI RÉSZLETRAJZ 1.

