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JÁRHATÓ TERASZ TETŐ
- 1 cm nagy kopásállóságú, csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat
05 fagyálló rugalmas vízzáró ragasztó, rugalmas hézag- és hajlatképzés
6 cm szűrőbeton
1 rtg. műanyagfátyolszűrőréteggelkasírozo , dombornyomo műanyag
felületszivárgó (domborulataival felfelé fordítva)
1 rtg. 45 mm SBS modiﬁkált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
20-28 cm XPS (extrudáltpoliszrolhab ) hőszigetelés
(22) cm födém (stakus terv szerint)
gipszkarton álmennyezet
KÜZDŐTÉR PADLÓ
rétegelt sportpadló (burkolat mint Tarke Omnisport Elite)
05 cm kellősítő + sportpadló ragasztó réteg
szükség esetén önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm vasalt aljzat stakus terv szerint
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
4+4 cm EPS 100 lépésálló expandált poliszrolhab hőszigetés
- 22 cm vasbeton födémlemez
- 10 cm nem éghető mennyeze hőszigetelés

7

KÖZBENSŐ FÖDÉM
- 1 cm nagy kopásállóságú, csúszásmentes kerámia burkolat
05 cm kellősitő + ragasztó réteg
szükség esetén önterülő kiegyenlitő réteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
4 cm lépésálló hangszigetelő úsztató réteg
(22) cm födém (stakus terv szerint)
mész festés
2x1,25 cm tűzálló gipszkarton álmennyezet

„B”

„C”
„D”

7a KÖZBENSŐ FÖDÉM GÉPKOCSI TÁROLÓ FÖLÖTT
- 1 cm nagy kopásállóságú, csúszásmentes kerámia burkolat
05 cm kellősitő + ragasztó réteg
szükség esetén önterülő kiegyenlitő réteg
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
4+ 4 cm lépésálló hangszigetelő úsztató réteg
(22) cm födém (stakus terv szerint)
10 cm nem éghető mennyeze szigetelés

TALAJON FEKVŐ PADLÓ FŰTÖTT HELYISÉGEKNÉL
csúszásmentes, nagy kopásállóságú kerámia
05 cm kellősítő + ragasztó réteg
(vizes helyiségekben rugalmas ragasztó, rugalmas hézag- és hajlatképzés
használa víz elleni kent szigetelés egyéb emele vizes helyiségekben:
(pl. MAPElASTIC rétegenként 2 mm - ma nedvesíte aljzatra)
szükség esetén önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
22 cm vasalt aljzat födémként szerkesztve stakus terv szerint
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
4+4 cm EPS 100 lépésálló expandált poliszrolhab hőszigetés
- 1 rtg. 45 mm SBS modiﬁkált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
vagy talajvíznyomás elleni szigetelés geotechnikai jelentés szerint
- 10 cm vasalt aljzatbeton
- 25 cm tömöríte kavicsfeltöltés, talajcsere geotechnikai jelentés szerint

„E”
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LELÁTÓ
- csúszásmentes, nagy kopásállóságú, feste , lépcsős kialakítású
(20 cm) vasbeton szerkezet stakus terv szerint
8a LELÁTÓ KÖZLEKEDŐ
- 6 cm csúszásmentes, nagy kopásállóságúfeste beton aljzat
- 1 rtg PE főlia technológiai szigetelés
- 4+4 cm lépésálló hőszigetelés
- (20 cm) vasbeton szerkezet stakus terv szerint
- 20 cm nem éghető hőszigetelés
- kültéri álmennyezet
9

TALAJON FEKVŐ PADLÓ PARKOLÓBAN
22 cm csiszolt vasalt aljzat födémként szerkesztve stakus terv szerint
- 1 rtg. 45 mm SBS modiﬁkált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
vagy talajvíznyomás elleni szigetelés geotechnikai jelentés szerint
- 10 cm vasalt aljzatbeton
25 cm tömöríte kavicsfeltöltés, talajcsere geotechnikai jelentés szerint

FALMETSZET FALAZOTT FALSZERKEZET
1 cm vakolat
30 cm núéderes Porothermtégla
20 cm vakolható, burkolható hőszigetelés
0,5cm vékonyvakolat, vagy ragaszto burkolat
FALMETSZET CSARNOK KÖNNYŰSZERKEZETES FALSZERKEZET
2 cm nem éghető, rendszerhez tartozó burkolat festve
20 cm nem éghető hőszigetelés falváz közö
kiszellőztete légrés
1 rtg színes, síklemez Equiton burkolat
FALMETSZET STUKTURÁLT ÜVEGFAL FALSZERKEZET
3 rétegű, fényvisszaverő, hőszigetelő, strukturált üveg, hőhídmentes kialakítás
acél hordozó szerkezet
FALMETSZET FALAZOTT FALSZERKEZET TELEKHATÁRON
1 rtg nem éghető hangelnyelő burkolat 3,0 méter magasságfölö
1 cm vakolat
44 cm núéderes Porothermtégla
szükséges helyeken 10 cm nem éghető hőszigetelés dilatációval szomszédos épületnél
FALMETSZET PINCEFAL
10 cm nem éghető hőszigetelés
30 cm vasbeton pincefal
1 rtg. 45 mm SBS modiﬁkált bitumenes vastaglemez talajnedvesség
vagy talajvíznyomás elleni szigetelés geotechnikai jelentés szerint
drénlemez
10 cm EPS lábaza szigetelés
lábaza burkolat

MENEKÜLŐ LÉPCSŐ ÉS PIHENŐ
- csúszásmentes, horganyzo acél járórács(mint NAGÉV)
acél tartószerkezetstakus terv szerint

10 ÉPÜLET KÖRÜLI JÁRDA
1 cm nagy kopásállóságú, csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat dilatálva
05 cm kellősítő + ﬂexibilis ragasztó réteg
szükség esetén önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
8 cm simíto aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
1 rtg. 45 mm SBS modiﬁkált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
15-20 cm vasalt aljzatbeton
25 cm tömöríte kavicsfeltöltés, talajcsere geotechnikai jelentés szerint
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ZÖLDTETŐ CSARNOK FÖLÖTT
- vegetációs paplan (mint Icomat Green 317)
- Filc védőréteg (mint Icomat 140)
- Ragasztó sávok (mint Terocal TK 335)
- Drénlemez (mint Icodren 10 Speed Drainage SBS)
- Zárólemez (mint Graviﬂax 4,2 Speed Proﬁle SBS,
ragasztó pontok mint Siplast Glu)
- Alátétlemez (mint Elastobit GG 40 vagy E-G 4 F/K extra)
- Hőszigetelés 20-35 cm (mint Icopal Roof EPS 100)
- Párazáró réteg (mint Micoral NB vagy Vedagard FR)
- Trapézlemezfödém stakus terv szerint
- Hangelnyelő, nem éghető burkolat akuszkai számítás szerint
1a TETŐ CSARNOK BEVILÁGÍTÓ FÖLÖTT
1 rtg
1,2 mm vastag, mechanikai rögzítésű, üvegszövet erősítésű, UVstabil TPO lemez szigetelés (pl.: MAPEPLAN T B), legalább 10 cm-es
átlapolásokban, legalább 3 cm-es forrólevegős hegesztéssel felüleolytonosítva
(rögzítések száma az alkalmazo rögzítőelemek kihúzási értékeinek
függvényében a mértékadó szélszívásra: sarokmező:1,20 KN/m2, szélmező: 0,77
KN/m2, belső mező: 0,60 KN/m2)
- Hőszigetelés 20 cm (mint Icopal Roof EPS 100)
- Párazáró réteg (mint Micoral NB vagy Vedagard FR)
- Trapézlemezfödém stakus terv szerint
- Hangelnyelő, nem éghető burkolat akuszkai számítás szerint
1b TETŐ CSARNOK LELÁTÓ KÖZLEKEDŐ FÖLÖTT
1 rtg
1,2 mm vastag, mechanikai rögzítésű, üvegszövet erősítésű, UVstabil TPO lemez szigetelés (pl.: MAPEPLAN T B), legalább 10 cm-es
átlapolásokban, legalább 3 cm-es forrólevegős hegesztéssel felüleolytonosítva
(rögzítések száma az alkalmazo rögzítőelemek kihúzási értékeinek
függvényében a mértékadó szélszívásra: sarokmező:1,20 KN/m2, szélmező: 0,77
KN/m2, belső mező: 0,60 KN/m2)
- Hőszigetelés 20 cm (mint Icopal Roof EPS 100)
- Párazáró réteg (mint Micoral NB vagy Vedagard FR)
- vasbeton födém stakus terv szerint
- Hangelnyelő, nem éghető burkolat akuszkai számítás szerint
2 ZÖLDTETŐ GÉPÉSZET FÖLÖTT
- vegetációs paplan (mint Icomat Green 317)
- Filc védőréteg (mint Icomat 140)
- Ragasztó sávok (mint Terocal TK 335)
- Drénlemez (mint Icodren 10 Speed Drainage SBS)
- Zárólemez (mint Graviﬂax 4,2 Speed Proﬁle SBS,
ragasztó pontok mint Siplast Glu)
- Alátétlemez (mint Elastobit GG 40 vagy E-G 4 F/K extra)
- Hőszigetelés lépésálló 20-30 cm (mint Rockwool)
- Párazáró réteg (mint Icopal Foalbit AL S 40)
- Kellősítés (mint Silplast Primer Speed SBS)
- Vasbeton lemez (22 cm) födém stakus terv szerint
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RÉTEGRENDEK

+12,60
+13,00

4,60

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell !
A dokumentációt szerzői jog védi, az alkotók engedélye nélkül nem használható fel és nem másolható!
Építeni kizárólag a jogerős engedéllyel rendelkező engedélyezési terv koncepciója alapján készült, minden szakágra kiterjedő kiviteli
terv szerint lehet.
Földszinti padlóvonal : ±0,00 = 109,60 Bf.
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KÉZILABDA CSARNOK
Budapest, IX. Telepy utca 17. hrsz.: 37252
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E-mail: magyarterv@magyarterv.hu
1171 Budapest, Szabadság sugárút 83.
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