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A következő műleírás az épületem külső megjelenését meghatározó elemekről szól. A szerkezetek minden esetben 

teljesítik a rájuk vonatkozó követelményeket. 

SZERKEZETEK BEMUTATÁSA 

TETŐK 

KULCSOSHÁZ 

A kulcsosház tömegformálásánál fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a telek hátsó harmadában található tám-

falhoz. A lapostetőn zöldtetőt alakítanak ki mely lehetővé teszi a telek támfal mögötti részének bevonását az épí-

tészeti koncepcióba, illetve egy magaskerttel gazdagítja a funkciót, mely a közösségépítés egyik alapeleme lehet. 

 

RT02 Zöldtető – 25 cm vb. födém 

 

30 cm 

1 rtg 

2,5 cm 

1 rtg 

1 rtg 

1 rtg 

16 cm 

<8 cm 

1 rtg 

25 cm 

intenzív vegetáció 

ültetőközeg 

geotextil szűrőréteg 

drénlemez 

ipari filc védőréteg 

TPO vízszigetelés 

ipari filc elválasztó réteg 

PIR hőszigetelés 

EPS lejtésképzés 

párazáró réteg 

monolit vasbeton födém 

UZöldtető – 25cm = 0,100 [W/m2K] 

 

 

 

 

 

KLUBHÁZ 

A klubház tetőszerkezetének kialakításakor a legfontosabb szempont a környezethez való illeszkedés volt. A 

zártsorú beépítés miatt tetőmagassága illeszkedik a szomszédos épületek tetőmagasságához. Az OTÉK és a 

Helyi Építési Szabályzat alapján a zárt beépítést egy körülbelül 11 méter széles előkert szakítja meg, mely 

megérkezést biztosít az oda látogatóknak.  

 

RT01 Magastető 

0,08 cm 

2,4 cm 

5 cm 

1 rtg 

15 cm 

15 cm 

1 rtg 

5 cm 

2,4 cm 

fémlemez fedés 

deszkázat 

ellenlécezés, közte légrés 

szél és csapadékzáró fólia 

kőzetgyapot hőszigetelés 

kőzetgyapot hőszigetelés szarufák között 

pára és légzáró fólia 

installációs réteg 

faburkolat 

UMagastető = 0,110 [W/m2K] 
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ÉTKEZŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ BLOKK 

Ezen blokk tetejére szintén lapostető kerül kialakításra. Az építészeti koncepció az épület támfal jellegének erősí-

tése volt. 

 

RT03 Lapostető 

5 cm 

1 rtg 

1 rtg 

1 rtg 

16 cm 

<8 cm 

1 rtg 

25 cm 

kavics leterhelés 

ipari filc védőréteg 

TPO vízszigetelés 

ipari filc elválasztó réteg 

PIR hőszigetelés 

EPS lejtésképzés 

párazáró réteg 

monolit vasbeton födém 

glett, festés 

ULapostető = 0,101 [W/m2K] 

 

 

NYÍLÁSZÁRÓK 

Az épület külső megjelenését legjobban meghatározó nyílászárók a Skyframe nagyméretű tolóajtók.  

KULCSOS HÁZ 

A kulcsosház épületein a nyílászárók sarokhelyzetűek, ennek célja, hogy minél több természetes fény jusson a szo-

bákba, kortárs építészeti elemeket használva. A nyílászárók előtetőjeként fémlemez keret szolgál mely az esővéde-

lem mellett árnyékolási szerepet tölt be.  

KLUBHÁZ 

A klubház megjelenését, hasonlóan a kulcsosházhoz, sarokhelyzetű Skyframe nyílászárók határozzák meg. Ebben az 

esetben azonban előtetőként nagyobb hegesztett acélidomot alkalmazunk, ami az árnyék- és esővédelem mellett 

átmeneti teret képez a külső és belső terek között. 

ÉTKEZŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ BLOKK 

Ezen a blokkon elhelyezett nagyméretű nyílászárók nem sarok kialakításúak. Az építészeti koncepció során itt az 

volt fontos, hogy minél szervesebb kapcsolatot alakítsunk ki a kert és az épület között, hogy a funkció megfelelő 

körülmények között a kertbe is kitelepedhessen.  

A SKYFRAME nyílászárók Uw értéke <1,0 W/m2K megfelel a MINERGIE-Standard minőségi követelményeinek. Az 
erről szóló bizonyítvány az alábbi linken elérhető: 

https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-
b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf 

HOMLOKZATOK 

KULCSOSHÁZ ÉS KLUBHÁZ 

A kulcsosházakon és a klubházon maghőszigetelt szerelt tégla homlokzatburkolat található. A homlokzatburkolatok 

kialakításánál fontos volt, hogy azok igényes szerkezetekkel történjenek. A két fő funkció kiemelt szerepét a nehéz 

téglaburkolat remekül hangsúlyozza, miközben illeszkedik a szomszédos épületek anyaghasználatához. A téglabur-

kolat továbbá támfal jelleget kölcsönöz a kulcsos ház épületeinek mely szintén cél volt az építészeti koncepció ki-

alakítása során. 

 

RF01 Tégla burkolatú homlokzati fal 

11,5 cm 

1 cm 

20 cm 

0,5 cm 

30 cm 

1,5 cm 

1 cm 

Szerelt téglaburkolat 

habarcs kitöltés 

XPS hőszigetelés 

habarcstapasztás 

mészhomok falazat 

felületfűtés installáció 

vakolat 

glett, festés 

UTégla burkolatú homlokzati fal = 0,154 [W/m2K] 

 

 

  

https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf
https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf
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ÉTKEZŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG 

Az étkező és vendéglátó egység épületén átszellőztetett szerelt fém burkolat található. Az építészeti koncepcióban 

ez az egység másodlagos funkciót lát el. Átmeneti tér jelleggel kapcsolatot teremt a két fő egység között. Ehhez az 

átmeneti jelleghez illeszkedik a könnyű szerelt fémburkolat, mely kortárs jelleget kölcsönöz az épületegyüttesnek, 

illetve anyagában illeszkedik a fő funkciók kiegészítő elemeihez. 

  

RF02 Fém burkolatú homlokzati fal 

0,08 cm 

2,4 cm 

5 cm 

20 cm 

0,5 cm 

30 cm 

1,5 cm 

1 cm 

fémlemez burkolat 

deszkázat 

légrés 

kőzetgyapot hőszigetelés 

habarcstapasztás 

mészhomok falazat 

felületfűtés installáció 

vakolat 

glett, festés 

UFém burkolatú homlokzati fal = 0,156 [W/m2K] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPÜLETET HATÁROLÓ SZERKEZETEK ÉS ANYAGOK TELJESÍTMÉNYJELZŐJE 

RHEINZINK FÉMLEMEZ FEDÉS 
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KLINKER TÉGLA 

 
 

 

 

 

 

 

SKYFRAME NYÍLÁSZÁRÓ 
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PERFORÁLT FÉMLEMEZ FEDÉS MÖGÖTTI ROCKWOOL KŐZETGYAPOT FEKETE ÜVEGFÁTYOL SZÖVETTEL KA-

SÍROZVA 
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RT03

RA01

5%

egyvízorros fóliabádog
cseppentőszegély, az aljzathoz
20 cmenként
csavarozással rögzítve

10 mm vastag
impregnált, láng- és
gombamentesített
OSB építőlemez aljzat

ékbevágott palló lejtésképzés
60 cm-ként, horganyzott acél
L 60/60/2 kötőelemmel rögzítve,
2 Ø8 fűzőcsavarral

poliamid hőhíd-
megszakító szalag

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

rovarháló ellenlécezéshez
rögzítve

5/5 zártszelvény hegesztett
tartókonzol diafragma mereví-
téssel, hátszerkezethez dűbellel
rögzítve, poliamid hőhídmegsza-
kító alátétlemezzel hőhíd-
mentesítve

purenit vaktok

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

burkolható tokozatú belső oldali
sávroló

10 mm vastagságú acélleme-
zekből hegesztett előtető idom,
porszórt felületkezeléssel,
cseppentő vízorros kialakítással

kiegészítő lábazati vízszigetelés

R01 1:5

előtető rögzítés részlet

RT03 | lapostető 
5 cm kavics leterhelés
1 rtg  ipari filc védőréteg
1 rtg TPO vízszigetelés
1 rtg ipri filc elválasztó réteg
16 cm PIR hőszigetelés
≤8 cm EPS lejtésképzés
1 rtg párazáró réteg
25 cm monolit vasbeton

födémlemez
 glett, festés

RA01 | fémlemez burkolatú attikafal 
0,08 cm fémlemez burkolat
2,4 cm deszkázat
5 cm légrés
20 cm közetgyapot hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
15 cm vasbeton attikafal
1 rtg ipari filc védőréteg
1 rtg TPO vízszigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó réteg
0,08 cm titáncink fémlemez

lábazati burkolat

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ07 | Részletrajz

2020. 06. 12.
Potyondi Gergő
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RP03

kitölő hőszigetelés

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

gyalogos forgalomra méretezett,
rozsdamentesacél fedésű
résfolyóka

XPS lábazati hőszigetelés

50/80 cm beton sávalap

R02 1:5

RP03 | kerámia burkolatú padozat 
0,7 cm 50x50 cm méretű

kerámia burkolat
0,3 cm ragasztó réteg
1 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
6,2 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
15 cm EPS járható hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez

vízszigetelés
1 rtg bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
25 cm kavicsterítés
 termett talaj

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ08 | Részletrajz

2020. 06. 12.
Potyondi Gergő
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RT03

2%

5%

RA01

egyvízorros fóliabádog
cseppentőszegély, az aljzathoz

20 cmenként
csavarozással rögzítve

10 mm vastag
impregnált, láng- és

gombamentesített
OSB építőlemez aljzat

ékbevágott palló lejtésképzés
60 cm-ként, horganyzott acél

L 60/60/2 kötőelemmel rögzítve,
2 Ø8 fűzőcsavarral

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

hőhídmegszakító szalag

5/5 zártszelvény lugas

IPE 300 acélszelvény
lugas gyámolítás

növényfuttatás

felületkezelt ragasztott
fa berakás

poliamid hőhíd-
megszakító szalag

R03 1:5

RT03 | lapostető 
5 cm kavics leterhelés
1 rtg  ipari filc védőréteg
1 rtg TPO vízszigetelés
1 rtg ipri filc elválasztó réteg
16 cm PIR hőszigetelés
≤8 cm EPS lejtésképzés
1 rtg párazáró réteg
25 cm monolit vasbeton

födémlemez
 glett, festés

RA01 | fémlemez burkolatú attikafal 
0,08 cm fémlemez burkolat
2,4 cm deszkázat
5 cm légrés
20 cm közetgyapot hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
15 cm vasbeton attikafal
1 rtg ipari filc védőréteg
1 rtg TPO vízszigetelés
1 rtg ipari filc elválasztó réteg
0,08 cm titáncink fémlemez

lábazati burkolat

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ09 | Részletrajz

2020. 06. 12.
Potyondi Gergő
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RP03

RF02

XPS lábazati hőszigetelés

50/80 cm beton sávalap

rovarháló ellenlécezéshez
rögzítve

modifikált bitumenes vastag-
lemez lábazati vízszigetelés

a lábazati szigetelés felső
élének megfogása lecsúszás

ellen 30 x 3 mmes horganyzott
acél szalaggal, legfeljebb

20 cm-enként a hátszerkezetbe
beütőékkel rögzítve, tartósan

rugalmas bitumen kitt
éllezárással

Ytong start elem

R04 1:5

RP03 | kerámia burkolatú padozat 
0,7 cm 50x50 cm méretű

kerámia burkolat
0,3 cm ragasztó réteg
1 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
6,2 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
15 cm EPS járható hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez

vízszigetelés
1 rtg bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
25 cm kavicsterítés
 termett talaj

RF02 | fémlemez burkolatú homlokzati fal
0,08 cm fémlemez burkolat
2,4 cm deszkázat
5 cm légrés
20 cm közetgyapot hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
30 cm mészhomok falazat
1,5 cm felületfűtés installáció
1 cm vakolat
 glett, festés

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ10 | Részletrajz

2020. 06. 12.
Potyondi Gergő
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RF01

RT01

0,7 mm vtg. többrétegű felület-
védelemmel ellátott, horganyzott,
bevonatolt acéllemezből egye-
dileg hajlított, változó fenékmély-
ségű ereszcsatorna

8/15 cm szigetelés-
rögzítő szelemen 60 cm-ként

feszítő beütődűbelhüvelyes,
rozsdamentes acél bekötő-
pálca téglaburkolathoz,
hőszigetelést rögzítő- és
csepptárcsával szélszívásra
méretezett kiosztással elhe-
lyezve, de min. 5 db/m² ill.
sarkoknál, éleknél, dilatációs
fugák mellett további +3 db/m²

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

előregyártott vasbeton tégla
burkolatú elem

rozsdamentes acél falazattartó
konzol téglatartó tálcával, a hát-
szerkezethez dübelezéssel rög-
zítve (statikai méretezés
szükséges)

30/22 cm monolit vasbeton
térdfal koszorú

bitumenes lemez
technológiai szigetelés

15/15 cm talpszelemen

utólag fúrt lyuk, beragasztott
tőcsavar cca. 1 ,00 m-ként

egyvízorros fóliabádog cseppen-
tőszegély, az aljzathoz 20 cm-
enként csavarozással rögzítve

0,7 mm vastag előpatinásított
titáncink lemezből készített
kétvízorros gerincefedés lega-
lább 5 %-os lejtéssel, alsó és
felső éle mentén a merevítő
szegélyekbe beakasztva

24 mm vastag impregnált,
láng- és gombamentesített
teljes felületű deszkaaljzat

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított
PVC lemez csapadékvíz elleni
szigetelés, 8 cm-es átlapolá-
sokban legalább 3 cm-es forró
levegős hegesztéssel felület-
folytonosítva

R05a 1:5

RT01 | magastető 
0,08 cm fémlemez fedés
1 rtg szellőzőszőnyeg alátét
2,4 cm gyalult hézagos

deszkázat
5 cm légrés, közte 5x5 cm

ellenléc - szarufénként
1 rtg szél és csapadékzáró

páraáteresztő alátéthélyazat
15 cm lépésálló kőzetgyapot

hőszigetelés, közte
hélyazattartó 8x15 cm
szelemensor

15 cm lépésálló kőzetgyapot
hőszigetelés, közte 10x15
cm szarufa

1 rtg lég és párazáró fólia
5 cm installációs réteg
1,25 cm gipszkarton burkolat
 glett, festés

RF01 | tégla burkolatú homlokzati fal 
11,5 cm szerlet klinkertégla

burkolat
1 cm habarcs kitöltés
20 cm XPS hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
30 cm mészhomok falazat
1,5 cm felületfűtés installáció
1 cm vakolat
 glett, festés

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ11 | Részletrajz

2020. 06. 12.
Potyondi Gergő
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RP04

RF01

0,5%

hőhídmegszakító szalag

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

5/5 zártszelvény hegesztett
tartókonzol diafragma mereví-
téssel, hátszerkezethez dűbellel
rögzítve, hőhídmegszakító
alátétlemezzel hőhídmentesítve

purenit vaktok

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

10 mm vastagságú acélleme-
zekből hegesztett előtető idom,
porszórt felületkezeléssel,
cseppentő vízorros kialakítással

PIR hab kiegészítő hőszigetelés

UV álló szilikonkitt tömítő kitöltés
habzsinór háttámasszal

impregnáló bevonat 30 cm ma-
gasan felhordva

porszórt perforált acéllemez
burkolat

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

1,25 cm gipszkarton
szárazvakolat

előregyártott vasbeton tégla
burkolatú elem

rozsdamentes acél falazattartó
konzol téglatartó tálcával, a hát-
szerkezethez dübelezéssel rög-
zítve (statikai méretezés
szükséges)

feszítő beütődűbelhüvelyes,
rozsdamentes acél bekötő-
pálca téglaburkolathoz,
hőszigetelést rögzítő- és
csepptárcsával szélszívásra
méretezett kiosztással elhe-
lyezve, de min. 5 db/m² ill.
sarkoknál, éleknél, dilatációs
fugák mellett további +3 db/m²

R05b 1:5

előtető rögzítés részlet

RF01 | tégla burkolatú homlokzati fal 
11,5 cm szerlet klinkertégla

burkolat
1 cm habarcs kitöltés
20 cm XPS hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
30 cm mészhomok falazat
1,5 cm felületfűtés installáció
1 cm vakolat
 glett, festés

RP04 | úsztatott laminált padló padozat
1,2 cm laminlát padló burkolat
0,5 cm XPS alátétlemez
1 cm önterülő

felületkiegyenlítő réteg
5,5 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai

elválasztó réteg
2,5 cm ásványgyapot

úsztatóréteg
30 cm monolit vasbeton

födémlemez
 glett, festés

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani

tervlap ESZ12 | Részletrajz
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RP02

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó
szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

perforált, horganyzott acél,
állítható magasságú
teraszfolyóka rácslefedéssel

XPS lábazati hőszigetelés

73/80 cm beton sávalap

porszórt perforált acéllemez
burkolat

kitölő hőszigetelés

R06 1:5

RP02 | bevonatszigetelt kerámia padozat
0,7 cm 50x50 cm méretű

kerámia burkolat
0,3 cm ragasztó réteg
0,3 cm bevonatszigetelés
1 cm önterülő

felületkiegyenlítő réteg
5,9 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai

elválasztó réteg
15 cm EPS járható

hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes

vastaglemez
vízszigetelés

1 rtg bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai

elválasztó réteg
25 cm kavicsterítés
 termett talaj

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani
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RP03

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó

szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó

szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

XPS lábazati hőszigetelés

85/80 cm beton sávalap

gyalogos forgalomra méretezett,
rozsdamentesacél fedésű

résfolyóka

kitölő hőszigetelés

R07 1:5

RP03 | kerámia burkolatú padozat 
0,7 cm 50x50 cm méretű

kerámia burkolat
0,3 cm ragasztó réteg
1 cm önterülő felületkiegyenlítő réteg
6,2 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
15 cm EPS járható hőszigetelés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez

vízszigetelés
1 rtg bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai elválasztó

réteg
25 cm kavicsterítés
 termett talaj

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani
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RF01b

RT01

0,7 mm vtg. többrétegű felület-
védelemmel ellátott, horganyzott,

bevonatolt acéllemezből egye-
dileg hajlított, változó fenékmély-

ségű ereszcsatorna

8/15 cm szigetelés-
rögzítő szelemen 60 cm-ként

feszítő beütődűbelhüvelyes,
rozsdamentes acél bekötő-

pálca téglaburkolathoz,
hőszigetelést rögzítő- és

csepptárcsával szélszívásra
méretezett kiosztással elhe-

lyezve, de min. 5 db/m² ill.
sarkoknál, éleknél, dilatációs

fugák mellett további +3 db/m²

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

előregyártott vasbeton tégla
burkolatú elem

rozsdamentes acél falazattartó
konzol téglatartó tálcával, a hát-
szerkezethez dübelezéssel rög-

zítve (statikai méretezés
szükséges)

30/22 cm monolit vasbeton
térdfal koszorú

bitumenes lemez
technológiai szigetelés

15/15 cm talpszelemen

utólag fúrt lyuk, beragasztott
tőcsavar cca. 1 ,00 m-ként

egyvízorros fóliabádog cseppen-
tőszegély, az aljzathoz 20 cm-
enként csavarozással rögzítve

0,7 mm vastag előpatinásított
titáncink lemezből készített

kétvízorros gerincefedés lega-
lább 5 %-os lejtéssel, alsó és
felső éle mentén a merevítő

szegélyekbe beakasztva

24 mm vastag impregnált,
láng- és gombamentesített
teljes felületű deszkaaljzat

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított

PVC lemez csapadékvíz elleni
szigetelés, 8 cm-es átlapolá-

sokban legalább 3 cm-es forró
levegős hegesztéssel felület-

folytonosítva

R08a 1:5

RT01 | magastető 
0,08 cm fémlemez fedés
1 rtg szellőzőszőnyeg alátét
2,4 cm gyalult hézagos

deszkázat
5 cm légrés, közte 5x5 cm

ellenléc - szarufénként
1 rtg szél és csapadékzáró

páraáteresztő alátéthélyazat
15 cm lépésálló kőzetgyapot

hőszigetelés, közte
hélyazattartó 8x15 cm
szelemensor

15 cm lépésálló kőzetgyapot
hőszigetelés, közte 10x15
cm szarufa

1 rtg lég és párazáró fólia
5 cm installációs réteg
1,25 cm gipszkarton burkolat
 glett, festés

RF01b | tégla burkolatú homlokzati fal 
24 cm szerlet klinkertégla

burkolat
1 cm habarcs kitöltés
20 cm XPS hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
30 cm mészhomok falazat
1,5 cm felületfűtés installáció
1 cm vakolat
 glett, festés

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd

tervállapot Diplomaterv

munkarész Épületszerkezettani
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RP04

RF01

0,5%

hőhídmegszakító szalag

hőszigetelés rögzítő
habarcspogácsa

hőszigetelés rögzítő
dűbel

5/5 zártszelvény hegesztett
tartókonzol diafragma mereví-

téssel, hátszerkezethez dűbellel
rögzítve, hőhídmegszakító

alátétlemezzel hőhídmentesítve

purenit vaktok

belső oldali lég- és párazáró
EPDM membrán a csatlakozó

szerkezetekkel lég- és párazáró
módon összeépítve

10 mm vastagságú acélleme-
zekből hegesztett előtető idom,

porszórt felületkezeléssel,
cseppentő vízorros kialakítással

PIR hab kiegészítő hőszigetelés

UV álló szilikonkitt tömítő kitöltés
habzsinór háttámasszal

impregnáló bevonat 30 cm ma-
gasan felhordva

külső oldali lég- és vízzáró
EPDM membrán a csatlakozó

szerkezetekkel vízhatlan
módon összeépítve

1,25 cm gipszkarton
szárazvakolat

előregyártott vasbeton tégla
burkolatú elem

rozsdamentes acél falazattartó
konzol téglatartó tálcával, a hát-
szerkezethez dübelezéssel rög-

zítve (statikai méretezés
szükséges)

feszítő beütődűbelhüvelyes,
rozsdamentes acél bekötő-

pálca téglaburkolathoz,
hőszigetelést rögzítő- és

csepptárcsával szélszívásra
méretezett kiosztással elhe-

lyezve, de min. 5 db/m² ill.
sarkoknál, éleknél, dilatációs

fugák mellett további +3 db/m²

burkolható tokozatú belső oldali
sávroló

R08b 1:5

előtető rögzítés részlet

RF01 | tégla burkolatú homlokzati fal 
11,5 cm szerlet klinkertégla

burkolat
1 cm habarcs kitöltés
20 cm XPS hőszigetelés
0,5 cm habarcstapasztás
30 cm mészhomok falazat
1,5 cm felületfűtés installáció
1 cm vakolat
 glett, festés

RP04 | úsztatott laminált padló padozat
1,2 cm laminlát padló burkolat
0,5 cm XPS alátétlemez
1 cm önterülő

felületkiegyenlítő réteg
5,5 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai

elválasztó réteg
2,5 cm ásványgyapot

úsztatóréteg
30 cm monolit vasbeton

födémlemez
 glett, festés

Ifjúsági klub & kulcsosház
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0,5% 0,5%

fűzőcsavar

taréjfogópár 2x5/15 cm

taréjszelemen 10/15 cm

5/2,5 cm méretű impregnált,
láng- és gombamentesített
ékbevágott fa deszka, csa-
varozással rögzítve

ékbevágott pallót tartó
5/15/50 cm méretű impregnált,
láng- és gombamentesített fa
palló, csavarozással rögzítve

impregnált, láng- és gombamen-
tesített ékbevágott fa palló,
csavarozással rögzítve

perforált fémlemez rovarháló
csavarozással rögzítve

1 mm vastag, 150/100 mm
méretű horganyzott acél-
lemez merevítősáv, az
aljzathoz csavarozással rögzítve

0,7 mm vastag előpatinásított
titáncink lemezből készített két-
vízorros gerincefedés legalább
5 %-os lejtéssel, alsó és felső
éle mentén a merevítő szegé-
lyekbe beakasztva

8/15 cm szigetelés-
rögzítő szelemen 80 cm-ként

R09 1:5

RT01b | magastető 
0,08 cm fémlemez fedés
1 rtg szellőzőszőnyeg alátét
2,4 cm gyalult hézagos

deszkázat
5 cm légrés, közte 5x5 cm

ellenléc - szarufénként
1 rtg szél és csapadékzáró

páraáteresztő alátéthélyazat
15 cm lépésálló kőzetgyapot

hőszigetelés, közte
hélyazattartó 8x15 cm
szelemensor

15 cm lépésálló kőzetgyapot
hőszigetelés, közte 10x15
cm szarufa

1 rtg lég és párazáró fólia

Ifjúsági klub & kulcsosház
helyszín Szekszárd
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