3.

7.

TBM

>a

korr.acél (küszöb)borítólemez

gipszkarton csíkok
alattuk hézagoló gipszhabarcs

6.

45
aljzatbeton széle

170mm széles

aluprofil (csavarozással
vagy ragasztással rögzítve)
válaszfal kitt vagy ~2*100 mm
öntapadó tömítőszalag

szálas hőszig. anyag (üveg- v.
kőzetgyapot) kitöltés az ajtótok
elhelyezése előtt (hangelnyelés)

10

"a": födém lehajlása
miatti mozgási hézag
(L/300)

gipszkarton válaszfal építésével

felületfolytonosan, csatlakozás

egyidőben beépített acél tok
padló merev rétegeitől min. 2 mm
vtg öntapadó polietilén szalaggal
elválasztva
tökrögzítő 3 db / tokszár

csúszó födémcsatlakozást biztosító

tokhoz hegesztve (tok része)

>a

300

100/8 beütőék 80cm-ként
UW-borda rögzítésére

üvegszövet sarokerősítő szalag, hézagoló
gipszágyba simítva, glettelve
(pl.: PRO élképzésű gipszkarton lap)

150

>a

mentén végigmenően kialakítva

teleszkópos rögzítő

2 - 2 db csavar / tökrögzítő

negatív sarokprofil hosszirányú hang(rezgés)terjedés
megakadályozására

(az U profilhoz lent és fent)

v= 2mm U 50*100
tüzihorganyzott ajtó rögzítő
profil, (alul-)felül függőleges
mozgást megengedő L rögzítő
szelvénnyel a födémhez rögzítve
(>25kg)

rugós beszorító

40 28

keresztösszekötő borda

CW falváz

10

csavaros rögzítés
a függőleges bordához

főborda

aljzatbeton széle

TANTEREM

4.ZSIBONGÓ
(vagy TANTEREM)

ásványi szálas préselt betételem (Armstrong)

TANTEREM
2 mm kemény PVC + ragasztó
9 cm aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés

ZSIBONGÓ
7 mm csúszásgátló kerámia lapburkolat
3 mm rugalmas ragasztó
23 mm felületkiegyenlítés
60 mm aljzatbeton
1rtg PE fólia technológiai szigetelés
25 mm ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg
50 mm EPS szerelő réteg
20 cm mon. vb födém

WC BLOKK

150

7 mm csúszásgátló kerámia lapburkolat
3 mm rugalmas ragasztó
3 mm rugalmas cementkötésű üzemihasználati víz elleni bevonatszigetelés
5-20 mm lejtést adó réteg
60 mm aljzatbeton
1rtg PE fólia technológiai szigetelés
25 mm ásványgyapot lépéshangszigetelő réteg
50 mm EPS szerelő réteg
20 cm mon. vb födém

2,5 cm ásványgyapot úsztatóréteg
5 cm EPS szerelő réteg
20 cm mon. vb födém

5a.

5b.

10

3+3
5-20

3 7

1 cm vastag peremszigetelés utólagos méretre vágással

23

23

3 7

7

PVC lábazati profil

60
25
50

60
25
50

100/40/0.6 profil

25
50

rögzítés < 80cm-ként

90

1 cm vastag peremszigetelés utólagos méretre vágással
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