0,30

1,61
+10,24

+10,77
+10,55

1,40

HÕSZIGETELÉS
BETON SZERKEZET

+9,38
+9,07

0,12

0,10
+7,96
0,12
0,05

0,90
0,12
1,14 0,05
1,24

7,21

1,32
Világosszürke mázolt
faszerkezet

AB-034

Hõ- és füstelvezetõ
szellõztetõ csatorna

TÖMÖRÍTETT TALAJVISSZATÖLTÉS
Meglévõ ácsszerkezet faanyagvédelmi vizsgálata,
a tetõhéjazat megbontása után, szükség esetén
egyes elemek cseréje, javítása, a meglévõ tetõszerkezet
biológiai- és tûzkár elleni megelõzõ mentesítése

HOMOKÁGY
KAVICSÁGY
TERMETT TALAJ

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

N.

Világosszürke mázolt
faszerkezet

301/A
KÖZLEKEDÕ
AB-034

KÕNNYÛBETON SZERKEZET

O.

+10,57

AB-034

306/A
ELÕTÉR

AJ-045

Q.

306/D
FÜRDÕ

J.

L.

J.

Világosszürke mázolt
faszerkezet
Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
M.
körbeburkolva
Új horganylemez ereszcsatorna,
a meglévõvel azonos geometriával

R.
S.

+7,53

TERVEZÕ:

Horganylemez borítás

AJ-045

S.

+7,53

ÁLLAMI MÛEMLÉKHELYREÁLLÍTÁSI
ÉS RESTAURÁLÁSI KÖZPONT
ÉPÍTÉSZETI OSZTÁLY
1036 Budapest, Dugovics tér 13-17.

300
LÉPCSÕ

Homlokzat tisztítása,
újrafestése szilikátfestékkel

telefon: 430-6000, fax: 430-6031, email:wittinger@amrk.hu
TULAJDONOS KÉPVISELÕJE:

Elbontandó válaszfal
Elbontandó válaszfal

Hiányzó gipsz tagozatok pótlása

Vastagfilmes mûanyag vakolat
eltávolítása a homlokzat teljes felületén

AB-032
MEGBÍZÓ:

AB-025

Vakolat leverése a felnedvesedés
síkja felett 1 m magasságig, újravakolás
puzzolán vagy traszadalékos WTA vakolattal

AB-026

Acél nyílászárók javítása
hõszigetelõ üvegezése

214
SZOBAASSZONY,
RAKTÁR

AB-027

Homlokzat tisztítása,
újrafestése szilikátfestékkel

215
LÉPCSÕ

201/B
KÖZLEKEDÕ

AJ-005

H.

+3,59

+3,59

102
MOSLÉK,
HULLADÉK

C.
50/50 keresztmetszetû
gépészeti padlócsatorna
levehetõ fedlappal

E.

-0,89

0,76

-0,19

0,94

-0,18

-0,95

-0,24

0,12

0,50
0,74

Elbontandó válaszfal

109/B
FEH. MOS:

0,18

X.

AB-008

D.

0,12

109/A
KONYHA

E.

X.

±0,00

0,50

Y.

Lábazati kövek cseréje
fagyálló édesvízi mészkõlapra

9342 MIHÁLYI, KORONA UTCA 1.
HRSZ 364, 366
MÛEMLÉKI TÖRZSSZÁM: 3702

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre

±0,00

0,94

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

AB-013

Megnyitható felület a
légtechnikai berendezés
kezeléséhez

rajz megnevezése:
rajzszám:

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

0,12

AB-014

101/B
FOLYOSÓ

0,98

AB-015

MIHÁLYI, DÕRY KASTÉLY
A. KATEGÓRIÁS PIHENÕHÁZ (VENDÉGSZÁLLÁS)
FELÚJÍTÁSI ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERV

+3,59
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AB-007

Vastagfilmes mûanyag vakolat
eltávolítása a homlokzat teljes felületén
Kapu javítása

MÛEMLÉKEK ÁLLAMI GONDNOKSÁGA
1014 BUDAPEST, DÍSZ TÉR 15.

212
SZOBA

I.

Acél nyílászárók javítása
hõszigetelõ üvegezése

Párkány rekonstrukciója az 1970-es felújítás elõtti állapotra

Vakolat leverése a felnedvesedés
síkja felett 1 m magasságig, újravakolás
puzzolán vagy traszadalékos WTA vakolattal
meglévõ mészkõlábazat
lebontása, falazat injektálásos
szigetelése, kõlapok visszahelyezése

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
1014 BUDAPEST, TÁNCSICS MIHÁLY U. 1.

Z.

0,94

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre
Héjazat átrakva

ACO N100 K
folyóka öntöttvas ráccsal

0,83

VASALT BETON SZERKEZET

Üveggyapotszállal erõsített
habarcsba rakott kúpcserepek

Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
körbeburkolva
Meglévõ ácsszerkezet faanyagvédelmi vizsgálata,
a tetõhéjazat megbontása után, szükség esetén
egyes elemek cseréje, javítása, a meglévõ tetõszerkezet
biológiai- és tûzkár elleni megelõzõ mentesítése

1,11 0,15 0,15
1,09 0,31

+9,41

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

0,83

0,83

YTONG FALAZAT

P.

Elbontandó szellõzõ

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre

ACO N100 K
folyóka öntöttvas ráccsal

BONTANDÓ SZERKEZET
TERVEZETT FALAZAT

Elbontandó tetõkibúvó

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

0,12
0,10

N.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

MEGLÉVÕ FALAZAT, FÖDÉM

Kibúvó cseréje
bevilágító-kibúvó ablakra

Meglévõ szellõzõ-kémény
fejezet átalakítása

0,20 0,12
0,12 0,20
0,20 0,12 0,20

REALÍTÍV SZINT FSZ. FOLYOSÓ =0,00m

0,77

Y.
12 cm bazalt kiskockakõ burkolat
3 cm homokágy
1 rtg geotextília
15 cm d32-64 osztályozott kavicságy
termett talaj

ÉPÜLETSZINT BALTI ALAPSZINTRE

+9,35

2,76

0,98

0,52

+14,74

135,16

5,23

0,33

0,23
0,30

+14,89

0,81

F.
2,4 cm szegezett parketta
2,4 cm ritkított deszkaaljzat
4,8 / 8 párnafa
boltozatfeltöltés, benne
légtechnikai vezeték vezetve
boltozat
1,5 cm vakolat

+15,42
Konyha szellõzõgép légkifúvás,
illetve hõ- és füstelvezetés

MEGJEGYZÉS:
KIINDULÁSI SZINT A KELETI SZÁRNY FÖLDSZINTI
FOLYOSÓ PADLÓSZINTJE 0,00 mrel= 128,08 mBf

0,30

+12,15

Üveggyapotszállal erõsített
habarcsba rakott kúpcserepek
0,38 0,25 0,38

0,10
0,43

+15,72

+12,22

S.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
5-25 cm PS-gyöngy beton
meglévõ födémszerkezet

15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj
K.
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
D.
1,5 cm édesvízi mészkõ burkolat 0,3 cm kent szigetelés
4-6 cm lejbeton
0,5 cm ragasztóhabarcs
2 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés
8 cm fûtõbeton
1 cm cementesztrich
6 cm expandált ps hõszigetelés
Átrakott kettõs
1cm acél kazánlemez aknafedés 5 cm Ps-gyöngy aljzatbeton
hódfarkú cserépfedés
meglévõ acélgerendás födém
12 cm vasalt beton aknatalp
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelésmeglévõ 18. századi fafödém
4 cm szerelõbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics L.
1,2
cm
greslap
burkolat
tömörített termett talaj
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
1 cm önterülõ aljzat
E.
meglévõ aljzat javítása, kellõsítése
1,5 cm greslap lapburkolat
meglévõ födém
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs meglévõ vakolat
0,3 cm rugalmas kenhetõ szigetelés
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
M.
2 rtg bitumenes tn. elleni szigeteléskettõs hódfarkú cserépfedés
10 cm vasalt aljzatbeton
2,4/4,8 cserépléc
15 cm d32-64 osztályozott kavics 1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
tömörített termett talaj
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér

+12,53

0,43

0,02

J.
C.
1,5 cm édesvízi mészkõ burkolat 1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
0,5 cm ragasztóhabarcs
0,3 cm kent szigetelés
8 cm fûtõbeton
4-6 cm lejbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelésmeglévõ födém
1,5 cm vakolat
6 cm aljzatbeton

+13,35

0,53
0,08 0,23 0,23

R.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ födémszerkezet

1,06

Q.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

Z.
homokos kavics rétegekben visszatöltve
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal
a fal felé fordítva
meglévõ falazat
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal
a fal felé fordítva
homokos kavics rétegekben visszatöltve
termett talaj

U.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér
8 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
25 cm Ytong falazat
1,5 cm gipszkarton

+13,95

0,90

B.
1,5 cm terrakotta lapburkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
1cm acél kazánlemez aknafedés
I.
12 cm vasalt beton aknatalp
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelésmeglévõ parketta javítása
meglévõ aljzat
4 cm szerelõbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics meglévõ feltöltés
meglévõ födém
tömörített termett talaj

0,08
0,08
0,60

H.
1,5 cm meglévõ kõburkolat
meglévõ aljzat
meglévõ feltöltés
meglévõ födém

Meglévõ kémény
fejezet átalakítása
+14,26

3,03

P.
2,4/12 ritkított deszka járófelület
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés,
közte 5/18 járófelület pallóváz
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

X.
12 cm bazalt kiskockakõ burkolat
3 cm homokágy
1 rtg geotextília
15 cm d32-64 osztályozott kavicságy
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal fölfele
homokos kavics rétegekben visszatöltve
termett talaj

0,08 0,08 0,08
0,62
0,52
0,23

0,30
V.
5cm kemény mészkõ lábazat
3 cm traszadalékos WTA vakolat
meglévõ falazat
3-5 cm traszadalékos WTA vakolat

0,77

2,03
1,83
0,38

0,10
T.
0,85 mm elõpatinázott titáncink lemez fedés
1 rtg szellõztetõ aljzat
4,8 cm palló aljzat
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
2,4 cm ritkított deszkaaljzat
1,5 cm tûzálló gipszakrtonlap

O.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér

A.
G.
1,5 cm terrakotta lapburkolat
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
0,3 cm kent szigetelés
6 cm expandált ps hõszigetelés
4-6 cm lejbeton
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés2 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés
6 cm aljzatbeton
5 cm aljzatbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics meglévõ födém
tömörített termett talaj
1,5 cm vakolat

V.

Y.

0,46

Talpas szivárgócsõ
Na 80 ACO Strasil LP

Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
a falra rögzítve
a falra rögzítve

Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
a falra rögzítve

M=1: 50
2007.
január

építész:

Kiskockakõ burkolat alatti
betonlemez feltörése, új,
homokba rakott burkolat fektetése
-0,20

60 cm szélességben kiterített
Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
lefele, a falra felhajtva

C-C METSZET
ÉT-7

lépték:
dátum:

Lábazati kövek cseréje,
alábazat mögött falak vakolása
WTA rendszerû vakolattal

Wittinger Zoltán

statika:

épületgépészet:

dr. Vándor András

Deákné Dohár Anna (Deákarch Bt.)

épületvillamosság:

Karácsonyi Károly

osztályvezetõ:

M. Juhász Ágnes

Ez a dokumentáció az Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ
szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi Szjt. LXXVI. törvény 1 §. (5)
pontjában foglaltak, valamint a Legfelsõbb Bíróság BH 1980 332. sz. döntése
biztosítja. Minden jog fenntartva.

1,61
0,30

+13,42

MEGJEGYZÉS:
KIINDULÁSI SZINT A KELETI SZÁRNY FÖLDSZINTI
FOLYOSÓ PADLÓSZINTJE 0,00 mrel= 128,08 mBf
A.
1,5 cm terrakotta lapburkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj

0,84

Meglévõ kémény
fejezet átalakítása
+14,25

0,59

0,27

1,61
0,20 0,40

0,15
+12,53

Kibúvó cseréje
bevilágító-kibúvó ablakra

O.

2,31

0,12
0,10

0,20 0,12
0,12 0,20
0,20 0,12 0,20

+10,55

0,12

Meglévõ szellõzõ-kémény
fejezet átalakítása

0,12

1,40
0,10
1,60

Meglévõ szellõzõ-kémény0,10
fejezet átalakítása

Meglévõ szellõzõ-kémény
elbontása

0,53

+11,00

+12,44
0,20
0,12 0,20
0,20 0,12
1,08 0,10
1,28

0,46

0,90

0,31

0,38 0,25 0,38

0,53
0,84

0,30

B.
1,5 cm terrakotta lapburkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
1cm acél kazánlemez aknafedés
12 cm vasalt beton aknatalp
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés
4 cm szerelõbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj

0,12
Üveggyapotszállal erõsített
habarcsba rakott kúpcserepek

O.

+11,00
+10,62
P.
+10,21

+9,41

N.
Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
körbeburkolva
Meglévõ ácsszerkezet faanyagvédelmi vizsgálata,
a tetõhéjazat megbontása után, szükség esetén
egyes elemek cseréje, javítása, a meglévõ tetõszerkezet
biológiai- és tûzkár elleni megelõzõ mentesítése

R.

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása
N.
+9,41

Világosszürke mázolt
faszerkezet
Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
körbeburkolva

Elbontandó tetõablak
AB-034

AB-034

AB-034

Világosszürke mázolt
faszerkezet

318
SZOBAASSZONY

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

Világosszürke mázolt
faszerkezet
Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
körbeburkolva

Q.

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

1,14

1,06

Meglévõ ablak elbontása,
új ablak kialakítása

301/A
KÖZLEK.

Meglévõ ácsszerkezet faanyagvédelmi vizsgálata,
a tetõhéjazat megbontása után, szükség esetén
egyes elemek cseréje, javítása, a meglévõ tetõszerkezet
biológiai- és tûzkár elleni megelõzõ mentesítése

Horganylemez szegély

M.

Acél tartók hõszigeteléssel
és cementforgácslappal
körbeburkolva

+7,08

Q.

309/A
ELÕTÉR

L.

Horganylemez borítás
Világosszürke mázolt
faszerkezet

309/C
FÜRDÕ
I.

C.
1,5 cm édesvízi mészkõ burkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj

M.

J.

Új horganylemez ereszcsatorna,
a meglévõvel azonos geometriával
+7,12

+7,08

R.

+6,82

Új horganylemez ereszcsatorna,
a meglévõvel azonos geometriával

16,29

Új horganylemez ereszcsatorna,
a meglévõvel azonos geometriával

14,29

Új horganylemez ereszcsatorna,
a meglévõvel azonos geometriával

207/C
FÜRDÕ

AB-025

AB-026

AB-027

AB-028

201/B
KÖZLEKEDÕ

207/A ELÕSZOBA,
TEAKONYHA

D.
1,5 cm édesvízi mészkõ burkolat
0,5 cm ragasztóhabarcs
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
1cm acél kazánlemez aknafedés
12 cm vasalt beton aknatalp
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés
4 cm szerelõbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj

210
SZOBA

AJ-039

I.
Homlokzat tisztítása,
újrafestése szilikátfestékkel

+3,51

Acél nyílászárók javítása
hõszigetelõ üvegezése

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre

Na30 légtechnikai
csatorna
+3,47

H.

Osztópárkány rekonstrukciója
az archív fotók alapján
+3,57

F.

Acél nyílászárók javítása
hõszigetelõ üvegezése
Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre

117/A
KARBANTARTÁS ELEKTROMOS MÉRÕ

AJ-016

Csatorna ejtõcsõ cseréje
horganylemez szerkezetre
Meglévõ mészkõlábazat
lebontása, falazat injektálásos
szigetelése, kõlapok visszahelyezése

117/B
KARBANTARTÁS RAKTÁR

AB-015

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

+0,88
Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

AB-013

X.

X.

Y.

110
ÉTTEREM

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

AB-004

AB-012

Vakolat leverése a felnedvesedés
síkja felett 1 m magasságig, újravakolás
puzzolán vagy traszadalékos WTA vakolattal

AJ-010

Feketére mázolt
öntöttvas állványcsõ

C.

D.
50/50 keresztmetszetû
gépészeti padlócsatorna
levehetõ fedlappal

+0,32
+0,12

AB-004

101/B
FOLYOSÓ
AB-014

Meglévõ mészkõlábazat
lebontása, falazat injektálásos
szigetelése, kõlapok visszahelyezése

Y.

X.

±0,00

A.

B.

X.

D.

Y.

Kiskockakõ burkolat alatti
betonlemez feltörése, új,
homokba rakott burkolat
-0,03fektetése

V.

-0,19

001/A
GÉPÉSZETI HELYISÉG

0,50

2,00

Meglévõ vasbeton szerkezet
Tisztítónyílás

2,00

Talpas szivárgócsõ
Na 80 ACO Strasil LP

Kémény bekötés
-1,48

-2,88

A meglévõ padlószerkezet és
egységes szigetelési rendszer
változtatás nélküli meghagyása

-0,65

-0,65

AJ-001

60 cm szélességben kiterített
Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
lefele, a falra felhajtva
Dörken MS20 lemez,
tappancsokkal a fal felé

Meglévõ mészkõlábazat
lebontása, falazat injektálásos
szigetelése, kõlapok visszahelyezése

Z.

Meglévõ mészkõlábazat
lebontása, falazat injektálásos
szigetelése, kõlapok visszahelyezése
Dörken MS20 lemez,
tappancsokkal a fal felé

Dörken MS20 lemez,
tappancsokkal a fal felé

Dörken MS20 lemez,
tappancsokkal a fal felé

Lábazati kövek cseréje,
alábazat mögött falak vakolása
WTA rendszerû vakolattal

60 cm szélességben kiterített
Dörken MS20 lemez, tappancsokkal
lefele, a falra felhajtva
Dörken MS20 lemez,
tappancsokkal a fal felé

E.
1,5 cm greslap lapburkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
0,3 cm rugalmas kenhetõ szigetelés
8 cm fûtõbeton
6 cm expandált ps hõszigetelés
2 rtg bitumenes tn. elleni szigetelés
6 cm aljzatbeton
15 cm d32-64 osztályozott kavics
tömörített termett talaj
F.
2,4 cm szegezett parketta
2,4 cm ritkított deszkaaljzat
4,8 / 8 párnafa
boltozatfeltöltés, benne
légtechnikai vezeték vezetve
boltozat
1,5 cm vakolat
G.
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
0,3 cm kent szigetelés
4-6 cm lejbeton
2 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés
5 cm aljzatbeton
meglévõ födém
1,5 cm vakolat
H.
1,5 cm meglévõ kõburkolat
meglévõ aljzat
meglévõ feltöltés
meglévõ födém
I.
meglévõ parketta javítása
meglévõ aljzat
meglévõ feltöltés
meglévõ födém
J.
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
0,3 cm kent szigetelés
4-6 cm lejbeton
meglévõ födém
1,5 cm vakolat
K.
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
0,3 cm kent szigetelés
4-6 cm lejbeton
2 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés
1 cm cementesztrich
5 cm Ps-gyöngy aljzatbeton
meglévõ acélgerendás födém
meglévõ 18. századi fafödém
L.
1,2 cm greslap burkolat
0,5 cm rugalmas ragasztóhabarcs
1 cm önterülõ aljzat
meglévõ aljzat javítása, kellõsítése
meglévõ födém
meglévõ vakolat
M.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér
N.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

O.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér

135,16

ÉPÜLETSZINT BALTI ALAPSZINTRE

+9,35

REALÍTÍV SZINT FSZ. FOLYOSÓ =0,00m
MEGLÉVÕ FALAZAT, FÖDÉM

P.
2,4/12 ritkított deszka járófelület
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés,
közte 5/18 járófelület pallóváz
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

BONTANDÓ SZERKEZET
TERVEZETT FALAZAT
YTONG FALAZAT
VASALT BETON SZERKEZET

Q.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ kõszivacslap szerkezet

HÕSZIGETELÉS
BETON SZERKEZET
KÕNNYÛBETON SZERKEZET
TÖMÖRÍTETT TALAJVISSZATÖLTÉS

R.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
meglévõ födémszerkezet

HOMOKÁGY
KAVICSÁGY
TERMETT TALAJ

S.
padlás légtér
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
5-25 cm PS-gyöngy beton
meglévõ födémszerkezet

TERVEZÕ:

T.
0,85 mm elõpatinázott titáncink lemez fedés
1 rtg szellõztetõ aljzat
4,8 cm palló aljzat
16 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
2,4 cm ritkított deszkaaljzat
1,5 cm tûzálló gipszakrtonlap
U.
kettõs hódfarkú cserépfedés
2,4/4,8 cserépléc
1 rtg páraáteresztõ alátétfólia
meglévõ szaruzat javítva
padlás légtér
8 cm kõzetgyapot hõszigetelés
1 rtg párazáró fólia (Sd>40)
25 cm Ytong falazat
1,5 cm gipszkarton
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V.
5cm kemény mészkõ lábazat
3 cm traszadalékos WTA vakolat
meglévõ falazat
3-5 cm traszadalékos WTA vakolat
Z.
homokos kavics rétegekben visszatöltve
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal
a fal felé fordítva
meglévõ falazat
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal
a fal felé fordítva
homokos kavics rétegekben visszatöltve
termett talaj
X.
12 cm bazalt kiskockakõ burkolat
3 cm homokágy
1 rtg geotextília
15 cm d32-64 osztályozott kavicságy
1 rtg Delta MS20 lemez, domborulatokkal fölfele
homokos kavics rétegekben visszatöltve
termett talaj
Y.
12 cm bazalt kiskockakõ burkolat
3 cm homokágy
1 rtg geotextília
15 cm d32-64 osztályozott kavicságy
termett talaj
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