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Építtető, megrendelő neve és címe
Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat
Kossuth tér 1. Medgyesegyháza
5666

Építés helye és címe
Medgyesegyháza 5666

Felelős tervező
Mócza Levente okl. építészmérnök
É 03-0423
RexTerra Kft.
6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.

Tervfajta
Egyszerű bejelentési terv

Dátum
2019. 04. 25.

Tervlap
Metszetek

Rajzszám
É-04

Lépték
1:100

Nyomtatva: 2019. 04. 25. 10:19

Generál tervező
RexTerra Építőipari Fővállalkozó és
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.

30/ 961-3087
77/ 999-652
Info@RexTerra.hu

30/ 791-4556
mocza.levente@rexterra.hu

Megjegyzés
A kivitelezés közben minden
munkarész megkezdése előtt
helyszíni méretvétel szükséges! A
kivitelezés során a szakági tervek,
tartószerkezeti tervek és az építész
tervek együtt kezelendők!
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Az alapozás  alsó síkjával a fagyhatárt és a teherhordó talajt
mindenhol el kell érni! Kivitelezni a tartószerkezeti terv szerint kell!
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Az alapozás  alsó síkjával a fagyhatárt és a teherhordó talajt
mindenhol el kell érni! Kivitelezni a tartószerkezeti terv szerint kell!
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A1-A1 METSZET
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RÉTEGRENDEK
R1 - Talajon fekvő padló

R2 - Hőszigetelt zárófödém

R3 - Magas tető

R4 - Bejárat előtti burkolt felület

R5 - Teherhordó homlokzati falszerkezet

R6 - Lábazati falszerkezet

R7 - Beltéri válaszfal

kerámia burkolat+ragasztó
önterülő aljzatkiegyenlítés
simított esztrich beton
PE elválasztó fólia
EPS 150 lépésáló hőszigetelés
technológiai elválasztó szig.
modifikált bitumenes vízszigetelés
kenhető bitumen máz kellősítés
hálóval vasalt aljzatbeton
tömörített zúzott kavicságy
tömörített földvisszatöltés
termett talaj

2 cm
1 rtg
6 cm
1 rtg
10 cm
1 rtg
1 rtg
1 rtg
8 cm
15 cm

hőszigetelés nyomvonalvezetése

párazárás nyomvonalvezetése

vízszigetelés nyomvonalvezetése

beton szerkezet

monolit vasbeton szerkezet

tömörített kavicságy

kerámia falszerkezet

fa szerkezet

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

szálas hőszigetelés

ANYAGJELÖLÉSEK

ásványgypot hőszigetelés rétegekben
fogadó lécváz
teljes felületű nútféderes OSB aljzat
toldások párazáró szalaggal leragasztva
tűzgátló gipszkarton burkolat
kiegyenlítő glettelés+festés

25 cm
3 cm
15 mm

12,5 mm
2 rtg

egyenes kerámia cserépfedés
tetőlécezés gyártói útmutató szerint
ellenlécezés
vízzáró páraáteresztő fólia rag. toldással
méretezett tetőszerkezet

3 cm
5 cm
1 rtg

monolit beton 1% lejtésben
tömörített zúzott kavicságy
tömörített földvisszatöltés
termett talaj

6 cm
15 cm

törtfehér színű Dryvit nemesvakolat
EPS homlokzati hőszigetelőrendszer
égetett kerámia falazat
belső oldali vakolat
kiegyenlítő glettelés+festés

1 rtg
10 cm
30 cm
1,5 cm
2 rtg

fagyálló lábazati nemesvak. szürke szín
lábazati alapvakolat
XPS hőszigetelőrendszer
zsalukő lábazati falszerkezet

1 rtg
1 cm
8 cm
30 cm

kiegyenlítő glettelés+festés
belső oldali vakolat
égetett kerámia falazat
belső oldali vakolat
kiegyenlítő glettelés+festés

2 rtg
1,5 cm
10 cm
1,5 cm
2 rtg

Wesselényi utca 61.
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