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Nyitrai Norbert
okleveles építészmérnök
E-15-0369
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Ezen terv a Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a Tervezőt illetik. A jogosult hozzájárulása
nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a Tervező hozzájárulása nélkül TILOS!

A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Nyírtass Község Önkormányzata

4522 Nyírtass, Tass Vezér út 1.

www.archicum.hu

kiviteli tervdokumentáció

Építésztervező:

Projekt leírása:
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R1

R2

R4

R5

R3

R6

R3 Tető rétegrend
1 rtg kerámia cserépfedés
3,00 cm 30/50 mm cserépléc
6,00 cm 50/50 mm ellenléc
1 rtg  páraáteresztő tetőfólia
15,0 cm 7,5/15  cm szarufa
- kiszellőztetett padlástér

R4 Homlokzati falazat
0,20 cm  homlokzati nemesvakolat
15,0 cm  eps hőszigetelő rendszer
- meglévő falazat
-  meglévő belső vakolat
1 rtg glettelés
1 rtg diszperziós festés

R5 Pince falazat
0,20 cm  lábazati vakolat
15,0 cm  XPS hőszigetelő rendszer
- meglévő falazat
-  meglévő belső vakolat

R6 Új födém rétegrend
- belső tér
2,00 cm burkolat+ragasztó+padlókiegyenlítő
6,00 cm aljzatbeton
1 rtg technológiai szigetelés
6,00 cm lépéshanggátló szigetelés
18,0 cm monolit vasbeton födém
15,0 cm EPS szigetelés
- fűtetlen pince

 B-B metszet  M 1:50 
R1 Földszint padló rétegrend
- belső tér
2,00 cm  burkolat+ragasztó+padlókiegyenlítő
30,0 cm  meglévő födém
15,0 cm EPS szigetelés
- fűtetlen pince

R2 Padlástér födém rétegrend
- kiszellőztetett padlástér
1 rtg páraáteresztő fólia
30,0 cm  szálas hőszigetelés
- meglévő födém
4,00 cm aluminium álmennyezeti profil
1 rtg  párazáró fólia
1 rtg gipszkarton burkolat
- belső tér
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