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1. Földszinti aljzat / fűtött tér 
-  Ragasztott kerámia lapburkolat 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 6 cm
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM GrafitR 100 10 cm 
-  VILLAS E-G 4F/K talajnedvesség elleni szigetelés

teljes felületen lángolvasztással 1 cm
-  Icopal SIPLAST PRIMER Speed kellősítés 1 rtg.
-  Vasalt aljzatbeton simítva 15 cm
-  Tömörített kavicságyazat 15 cm
-  Termett talaj 

2.Földszinti aljzat / fűtetlen tér (garázs) 
-  Kéregerősített beton 14,5 cm
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  VILLAS E-G 4F/K talajnedvesség elleni szigetelés1 cm
teljes felületen lángolvasztással
-  Icopal SIPLAST PRIMER Speed kellősítés 1 rtg.
-  Vasalt aljzatbeton simítva 15 cm
-  Tömörített kavicságyazat 15 cm
-  Termett talaj

3.Földszint feletti födém fűtetlen térben / hideg bur-
kolat
(garázs felett )
-  Ragasztott kerámia lapburkolat 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  AUSTROTHERM hőszigetelés 12 cm
-  BAUMIT dörzsölt vékonyvakolat

4.Földszint feletti födém fűtetlen térben / meleg bur-
kolat
(garázs felett)
-  Laminált parketta+filc 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  AUSTROTHERM hőszigetelés 12 cm
-  BAUMIT dörzsölt vékonyvakolat

5.Emeletközi födém / hideg burkolat 
-  Ragasztott kerámia lapburkolat 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  Glettelt, festett mennyezet

6.Emeletközi födém / meleg burkolat 
-  Laminált parketta+filc 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  Glettelt, festett mennyezet

7.Emeletközi födém / meleg burkolat  KIUGRÓ
-  Laminált parketta+filc 1 cm
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  AUSTROTHERM Grafit hőszigetelés 15 cm
-  Glettelt, festett mennyezet

8.Emeletközi födém / vizes helyiségben fürdők
-  Vízzáróra fugázott ragasztott kerámia lapburkolat1 cm
-  Használati víz elleni szigetelés Acriflex Winter A+B 1 

rtg.
-  Aljzatbeton simítva 5 cm 
-  AUSTROTHERM PE technológiai fólia 1 rtg.
-  AUSTROTHERM AT-L2 lépéshangszigetelés 6 cm  
-  Monolit vb. födémlemez 20 cm
-  Glettelt, festett mennyezet

9.Kis hajlású előtető (5°)
-  LINDAB állókorcos fémlemez fedés
-  Kopogáscsillapító filc 1 rtg.
-  OSB lap 2,4 cm
-  Acél lejtést adó tartóelemek
-  Acél vázprofil hőhídmentes falcsatlakozással 16 cm
-  Szálcement burkolat mechanikai rögzítéssel 1 rtg.

10.Erkélylemez
-  Ragasztott fagyálló kerámia lapburkolat 1,5 cm
vízzáró hézagolással
-  Sikalastic®-614 kent szigetelés 1 rtg.
egy elemből álló alumínium cseppentő lemezzel
tokra és tégla falazatra ráfordítva 
-  Aljzatbeton 2 %-os lejtésben kialakítva 5-7cm
-  Monolit vb. erkélylemez 16 cm
-  Alap és színvakolat

11.Terasz (lakótér felett, hőszigetelt)
-  Ragasztott fagyálló kerámia lapburkolat

vízzáró hézagolással 1,5 cm 
-  Lejtbeton 5 cm
-  1,5 mm Sarnafil TS 77-15 csapadékvíz elleni

szigetelés Sarnabar 10/6 vonalmenti mechanikai 
rögzítéssel,felületen szabadon fektetve
(leterheléses rögzítés) 1 rtg.

-  Műanyag vagy üvegszövet (filc) elválasztó réteg
Sarnafil® S-Glass fleece120 g/m² 0,5 mm

-  lejtésképző AUSTROTHERM AT-N 150  hőszigetelés
(pontralejtéssel 2%) 2-11 cm

-  AUSTROTHERM AT-N 150  hőszigetelés 30 cm
-  Páratechnikai réteg 0,2 mm vastag PE fólia (Sd>100m)

vagy
Alumínium betétes bitumenes párazáró lemez 1 rtg.

-  monolit vb. födém (Statikus terv szerint) 20 cm
-  2x-i glettelés, alapozó és színvakolat

12. Emeleti nem járható lapostető
-  6-14 mm min. 6 cm vtg. 16/32 szemnagyságú

leterhelő kavics + szélek mentén beton járdalapok
(40/40/5 cm) 2 db/fm

-  Elválasztó és védő réteg - Typar Pro geotextília
( min. 200 gr/m²) 1 rtg.

-  1,5 mm Sarnafil TS 77-15 csapadékvíz elleni szigetelés
Sarnabar 10/6 vonalmenti mechanikai rögzítéssel,
felületen szabadon fektetve (leterheléses rögzítés) 1 
rtg.

-  Műanyag vagy üvegszövet (filc) elválasztó réteg
Sarnafil® S-Glass fleece120 g/m² 0,5 mm

- lejtésképző AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés
(pontralejtéssel 2%) 2-20 cm

-  AUSTROTHERM AT-N 150 hőszigetelés 30 cm
-  Páratechnikai réteg 0,2 mm vastag PE fólia (Sd>100m)

vagy
Alumínium betétes bitumenes párazáró lemez 1 rtg.

-  monolit vb. födém (Statikus terv szerint) 20 cm
-  glettelés + festés  2 rtg.

13. Beton térkő útburkolat / Út, udvar, áthajtó
- 10/20 cm méretű szürke beton térkövek 8 cm
fúgázva, bevibrálva
- tömör vtg finomzúzalék ágyazat 4 cm
- Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs útalap 15 cm
- Homokos kavicságyazat (e2=80 mn/m2) min. 30 cm

14. Beton térkő / Járdaburkolat
- 30/20 es 20/20 cm méretű szürke beton térkövek6 cm
minta szerint rakva, fugázva, bevibrálva
- tömör vtg finomzúzalék ágyazat 4 cm
- Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alapréteg15 cm
- Homokos kavicságyazat 10 cm

21. Beton gyeprács / Parkoló burkolat
- 40/60/10 cm gyephézagos beton rácselemek, 10 cm
a hézagok termőfölddel feltöltve, fűmaggal bevetve
- tömör vtg homokágyazat 5 cm
- homokos kavicságyazat (e2=80 mn/m2)  min. 30 cm

22. Aszfalt útburkolat
- Ac11 kopóréteg 5 cm
- Ac16 alapréteg 5 cm
- Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs útalap 20 cm
- homokos kavicságyazat (e2=80 mn/m2)  min. 30 cm

F1.Falazat / folyosó GARÁZS
-  Vakolat festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 12  falazat   12 cm
vékonyrétegű ragasztóhabarccsal
-  AUSTROTHERM AT-H80 15 cm
-  Rigips RB 12,5 Gipszkarton burkolat 1,25 cm

F2.Falazat / külső          
-  Belső oldali vakolat, festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 NF falazat 30 cm

TM hőszigetelő habaccsal
-  AUSTROTHERM AT-H80 12 cm

hőszigetelés Baumit Profikontakt ragasztóba ragaszt-
va,
dűbelezveBaumit Rögzítő Tapasz és a tapaszba ágya-
zott
Baumit Üvegszövethálóval ellátva

-  Baumit Univerzális Alapozó+Baumit Granopor Vakolat
1-1,5 mm

F3.Falazat / külső lábazat
-  Belső oldali vakolat, festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 NF falazat 30 cm

TM hőszigetelő habaccsal
-  Icopal SIPLAST PRIMER Speed kellősítés 1 rtg.
-  VILLAS E-G 4F/K talajnedvesség elleni szigetelés1 rtg.
teljes felületen lángolvasztással
(37 cm-re a járdasík fölé vezetve)
-  AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF 10 cm

hőszigetelés Baumit Profikontakt ragasztóba ragaszt-
va,
dűbelezveBaumit Rögzítő Tapasz és a tapaszba ágya-
zott
Baumit Üvegszövethálóval ellátva

- Falburkoló 2 cm

F4.Falazat / burkolt
-  Belső oldali vakolat, festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 NF falazat 30 cm

TM hőszigetelő habarccsal
-  AUSTROTHERM GrafitR 100 12 cm

hőszigetelés Baumit Profikontakt ragasztóba ragaszt-
va,
dűbelezveBaumit Rögzítő Tapasz és a tapaszba ágya-
zott
Baumit Üvegszövethálóval ellátva

-  Falburkoló 2 cm

F5.Falazat / lakáselválasztó
-  Vakolat festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 AKU Z falazat    30 cm

vékonyrétegű ragasztóhabarccsal
-  Vakolat festve 1-1,5 cm

F6.Falazat / folyosói lakáselválaszt
-  Vakolat festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 AKU Z  falazat   30 cm

vékonyrétegű ragasztóhabarccsal
-  Vakolat festve 1-1,5 cm

  
 
F7.Falazat / GARÁZS lakáselválasztó 

-  Vakolat festve 1-1,5 cm
-  POROTHERM 30 AKU Z  falazat   30 cm

vékonyrétegű ragasztóhabarccsal
-  AUSTROTHERM AT-H80 15 cm

hőszigetelés Baumit Profikontakt ragasztóba ragaszt-
va,
dűbelezveBaumit Rögzítő Tapasz és a tapaszba ágya-
zott
Baumit Üvegszövethálóval ellátva

-  glettelés, festés
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