
I-232/2011

Geodézia

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-00

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:500

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:
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I-232/2011

Helyszínrajz

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-01

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:500, 1:1000

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

burkolat (a
szfalt)

HRSZ 473/1

közterületi környezetrendezés

nem része a tervnek!

11,40
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9
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telek-

határ

üzemeltetési határ
(kerítés)

kerékpárok 2x2

szik
kasztó

BONTANDÓ MELLÉKÉPÜLET

BONTANDÓ FILAGÓRIA

TERVEZETT USZODA

ISKOLAÉPÜLET

TERVEZETT BEJÁRATI TÉR

MEGLÉVŐ KERÍTÉS
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MEGLÉVŐ FÁK
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kerítés
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MEGLÉVŐ PARKOLÓK

bontandó betonburkolat

közmű pillér
pad

gépkocsi b
ehajtó

úttest sz
éllesíté

s
ak.m. parkoló

kazánház és tárolók
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-0,05
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pad

HELYRAJZI SZÁM:   473,1
ÖVEZETI BESOROLÁS:  Vt
 -SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓD
 -MAX 50 % BEÉPÍTÉS  
 -MIN. 30 % ZÖLDFELÜLET
 -MIN. 2000 M2 TELEKMÉRET
 -ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 10,5 M
TELEK TERÜLET:    12143,0 m2

JELENLEGI BEÉPÍTETT ALAPTER.: 2086,99 + 172,61= 2259,60 m2

Új BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:  1200,4 + 24,5 +26,2 = 1251,1 m2

ÖSSZES BEÉPÍTÉS:   3510,7 m2

BEÉPÍTÉSI ARÁNY %:  28,9 %
PINCE SZINTI BEÉPÍTÉS:  116,4 m2

MEGLÉVŐ KÜLTÉRI BURKOLAT: 1303,0 m2

TERVEZETT KÜLTÉRI BURKOLAT: 287,1+ 71,9 = 359,0 m2

BURKOLT FELÜLET ÖSSZESEN:  2259,6 + 1200,4 +359,0+1303,0 = 5122,0 m2

ZÖLDFELÜLET:   12143,0 - 5122,0 = 7021,0 m2

ZÖLD FELÜLET %:   57,8 %
PARKOLÓK:   15 db (közterületen)
KERÉKPÁR TÁROLÓ:  8 db (telken belül)

Szabályozási tervlap részlet



I-232/2011

Pince alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-02

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:1, 1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

Helyiséglista - Pince

Szám
P1
P2
P3

Helyiség neve
Vízgépészeti pince
Kiegyenlítő tartály (tanmedence)
Kiegyenlítő tartály (úszómed.)
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épület kontúr
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16 x 26 = 416 cm
16 x 18 = 288 cm
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I-232/2011

Földszint alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-03

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:1, 1:100

T1 01-2256

É 01-4321

R-R00

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:
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40/40 beton burkolat
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medencelétra túlfolyó vályú

túlfolyó vályú

tetőkontúr

eresz kontúrja

40/40 beton burkolat

eresz kontúrja
tetőkontúr

Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120

Ø 120Ø 120
Ø 120

Ø 120

RR 16/60 RR 16/60

RR 16/60 RR 16/60 RR 16/40

padló összefolyó

rézsű széle, folyóka rézsű széle, folyóka

pad

beton támfal

közműkerítés

zászlótartók

BEEMELŐ NYÍLÁS
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3x35
4x15

térburkolat
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LENYITHATÓ
PADLÁSFELJÁRÓ

150/150
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PADLÁSFELJÁRÓ

150/150

3,80
2,65

16 x 26 = 416 cm
16 x 18 = 288 cm

Lábmosó
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13
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34
MEDENCETÉR - TANMEDENCE
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33
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betekintő
üvegfal

falkontúr

tervezett pince kontúr

kiemelt perem

túlfolyó vályú

épített
fellépő peremelektromos

kapcs. szekrény

rajtkő

rajtkő

RR 16/50

RR 16/50

RR 16/40

RR 16/50

kerékpárok 2x2

TCS1

TCS2

opcionális tétel

infraszauna
lehetésges helye

Helyiséglista - Földszint

Szám
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Helyiség neve
Előcsarnok
Iroda
Pénztár
Gépészet
Wc
Előtér
Wc
Női öltöző
Női öltöző
Mosdó
Zuhany
Wc
Közlekedő
Tak.szer.
Ak.m. mosdó
Ak.m. öltöző
Előtér
Wc
Ffi öltöző
Ffi öltöző
Mosdó
Zuhany
Wc
Közlekedő
Úszómester
Tároló
Öltöző
Wc - Zuhany
Italautomata
Szem. öltöző
Szem. zuhany
Medencetéri Pihenő
Medencetér - Tanmedence
Medencetér - Úszómedence
Zuhany
Palackos klór tároló
Savas tároló

Burkolat
gres lap
gres lap
gres lap
gres lap
csm. gres lap
gres lap
gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
gres lap
gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
gres lap
gres lap
csm. gres lap
csm. gres lap
Pvc
Pvc
csm. gres lap
beton
beton

Terület
59,1
4,3
2,1
9,2
3,7
4,4
1,7
14,3
14,3
7,0
11,0
6,0
6,9
2,6
5,1
6,1
5,0
3,1
14,5
15,0
5,3
14,3
5,4
7,8
9,9
3,3
1,9
3,3
4,1
2,5
2,3
371,1
60,0
375,0
9,4
3,6
4,8
1 079,4 m2
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Tetőtér alaprajza

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-04

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:100, 1:1

T1 01-2256

É 01-4321

R-R00

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:
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+3,70

+3,60

15/15 cm derékszelemen
a.s.: +5,70

2 x 5/15 cm fogópár
a.s.: +5,85

15/15 cm derékszelemen
a.s.: +5,70

15/15 cm derékszelemen
a.s.: +5,70

15/15 cm derékszelemen
a.s.: +5,70

2 x 5/15 cm fogópár
a.s.: +5,85

15/15 cm talpszelemen
a.s.: +3,25

15/15 cm talpszelemen
a.s.: +3,25

tetőkibúvó

16/60 cm
főtartó

16/40 cm
főtartó

FEDÉLSZÉK
STATIKUS TERV SZERINT

FEDÉLSZÉK
 STATIKUS TERV SZERINT

FEDÉLSZÉK STATIKUS TERV SZERINT

fa burk.

fa burk.

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/40 cm
főtartó

16/40 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

16/60 cm
főtartó

BM = 1,90 m

BM = 1,90 m

LENYITHATÓ
PADLÁSFELJÁRÓ

150/150

BM = 1,90 m

BM = 1,90 m

ELŐCSARNOK LÉGTERE

MEDENCETÉR LÉGTERE

légkezelőgép

légkezelőgép

Egyedi fa
szellőzőrács

Egyedi fa
szellőzőrács

LENYITHATÓ
PADLÁSFELJÁRÓ

150/150

80
80

víztartály
1000 l

víztartály
1000 l

B
B

A A

C
C

T1
GÉPÉSZETI TÉR
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15/15 cm oszlop

teherhordó falazat
külső sík, v=44 cm

15/15 cm oszlop

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

szerelt panel
külső sík, v=10 cm

teherhordó falazat
külső sík, v=44 cm

tetőjárda

fémlemez fedés
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5°5°

5°5°

5°
20%5%5%

1%

1%

helyiséglista tető

Szám Helyiség neve Burkolat Terület
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A-A hosszmetszet és
rétegrendek

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-05

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:100, 1:50

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

jelmagyarázat:

monolit vasbeton szerkezet

monolit beton szerkezet

vázkerámia téglafal

fa anyagú szerkezetek

hőszigetelés

kavics feltöltés

talaj

rétegrendek jelölése
R-R00
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hőszig. üvegezésű
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gépész terv szerint
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vízzáró beton
medencefal

cserép fedés
korcolt fémlemez fedés

15/15

F-P2 U-P1 U-P1 U-P1

U-T1

F-P2

lelógó vasbeton
gerenda nézete

fa burkolat

U-M1

U-M1

medence PVC fólia borítással

tetősíkba épített ablak

F-T2

zsalukő medencefal
vízzáró beton

medencetakaró fólia
csörlő

térkő burkolat
40 cm szélességben

zsalukő medencefal

légtechnika

15/15

kiemelt perem

15/15
15/15

16/60 rétegelt ragasztott fa tartó

horganyzott acél takarólemez

cserép fedés

szellőzőcserép sor
kúpcserép

hófogó

alapozás

alapozás alapozás

eredeti terepszint

légtechnika

dilatáció

fém lamellás szellőzőrács
45º-ban álló fix lamellákkal

hatásfok: 50% - szellőző felület: 3,2 m2

forgóvillás beléptető
pénztár

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

U-L1  Lábazat rétegrendje (Medencetér) 
 0,2 cm szürke lábazati vékonyvakolat (műgyanta kötésű)

 0,5 cm műgyanta kötésű üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 10 cm extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 40 cm monolit vasbeton gerenda, tartószerkezeti tervek szerint
 2 mm használati víz elleni bevonatszigetelés  2 rétegben
 ~0.5 cm a bevonatszigeteléssel rendszerazonos flexibilis ragasztó habarcs
 0,8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat

U-L2  Lábazat rétegrendje (Medencetér pincelejárónál) 
 0,2 cm szürke lábazati vékonyvakolat (műgyanta kötésű)

 0,5 cm műgyanta kötésű üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 40 cm monolit vasbeton gerenda, tartószerkezeti tervek szerint
 2 mm használati víz elleni bevonatszigetelés  2 rétegben
 ~0.5 cm a bevonatszigeteléssel rendszerazonos flexibilis ragasztó habarcs
 0,8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F7 Szerelt külső fal homlokzati szellő- és padlástér határolásánál
 1  rtg 10mm cementkötésű kültéri építőlemez hézagtömítéssel
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 5 cm 50/50 mm méretű vízszintes staffliváz, közte 5cm ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 5/15 lucfenyő függőleges palló falváz, közte 15 ásványi szálas hőszigetelés
 1 rtg. felületfolytonos párazáró fólia
 1 rtg 1,25cm tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve  
   hőszigetelt padlástér

F-L1  Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

F-L2  Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

U-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P2  Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - - glettelés, festés

U-P3  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P5  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 15 mm szálerősítéses, szulfátálló egykomponensű cementkötésű bevonatszigetelés
 1 rtg tapadóhíd
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-M1  Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-T1  Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - - hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

U-T2  Lécbetétes lemezfedésű gerincsáv
 -  - lécbetétes fémlemez fedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 50/100 mm méretű pallóból szaruzat
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 10 cm 50/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01  Épület körüli járda
 6 cm sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm Æ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm Æ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - - tömörített földvisszatöltés
 - - termett talaj

K-02  Főbejárat előtti terasz
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható, nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

K-03 Uszodarész körüli járda
 4 cm előregyártott térkő burkolat (pl. Leier)
 20 cm 16/32 frakcionált kavics szivárgó és burkolati aljzat
 1 rtg. min. 125g/m2 felülettömegű geotextil szűrőfátyol
 -  tömörített talajfeltöltés
 -  termett talaj

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F7 Szerelt külső fal homlokzati szellő- és padlástér határolásánál
 1  rtg 10mm cementkötésű kültéri építőlemez hézagtömítéssel
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 5 cm 50/50 mm méretű vízszintes staffliváz, közte 5cm ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 5/15 lucfenyő függőleges palló falváz, közte 15 ásványi szálas hőszigetelés
 1 rtg. felületfolytonos párazáró fólia
 1 rtg 1,25cm tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve  
   hőszigetelt padlástér

F-L1  Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

F-L2  Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

U-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P2  Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - - glettelés, festés

U-P3  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P5  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 15 mm szálerősítéses, szulfátálló egykomponensű cementkötésű bevonatszigetelés
 1 rtg tapadóhíd
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-M1  Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-T1  Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - - hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

U-T2  Lécbetétes lemezfedésű gerincsáv
 -  - lécbetétes fémlemez fedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 50/100 mm méretű pallóból szaruzat
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 10 cm 50/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01  Épület körüli járda
 6 cm sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm Æ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm Æ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - - tömörített földvisszatöltés
 - - termett talaj

K-02  Főbejárat előtti terasz
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható, nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

K-03 Uszodarész körüli járda
 4 cm előregyártott térkő burkolat (pl. Leier)
 20 cm 16/32 frakcionált kavics szivárgó és burkolati aljzat
 1 rtg. min. 125g/m2 felülettömegű geotextil szűrőfátyol
 -  tömörített talajfeltöltés
 -  termett talaj

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F7 Szerelt külső fal homlokzati szellő- és padlástér határolásánál
 1  rtg 10mm cementkötésű kültéri építőlemez hézagtömítéssel
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 5 cm 50/50 mm méretű vízszintes staffliváz, közte 5cm ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 5/15 lucfenyő függőleges palló falváz, közte 15 ásványi szálas hőszigetelés
 1 rtg. felületfolytonos párazáró fólia
 1 rtg 1,25cm tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve  
   hőszigetelt padlástér

F-L1  Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

F-L2  Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

U-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P2  Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - - glettelés, festés

U-P3  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P5  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 15 mm szálerősítéses, szulfátálló egykomponensű cementkötésű bevonatszigetelés
 1 rtg tapadóhíd
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-M1  Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-T1  Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - - hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

U-T2  Lécbetétes lemezfedésű gerincsáv
 -  - lécbetétes fémlemez fedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 50/100 mm méretű pallóból szaruzat
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 10 cm 50/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01  Épület körüli járda
 6 cm sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm Æ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm Æ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - - tömörített földvisszatöltés
 - - termett talaj

K-02  Főbejárat előtti terasz
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható, nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

K-03 Uszodarész körüli járda
 4 cm előregyártott térkő burkolat (pl. Leier)
 20 cm 16/32 frakcionált kavics szivárgó és burkolati aljzat
 1 rtg. min. 125g/m2 felülettömegű geotextil szűrőfátyol
 -  tömörített talajfeltöltés
 -  termett talaj

 Rétegrendi kimutatás

 F-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (vizesblokkok) 
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P2 Talajon fekvő padló rétegrendje, általános helyen (Előcsarnok) 
 0.8 cm ragasztott lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 ~0-5 mm önterülő aljzatkiegyenlítő
 9 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj�

 F-P3 Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Öltözők)
 0.8 cm ragasztott csúszásmentes lapburkolat
 ~0.3 cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszig.
 8 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, gépészeti helyiségben
 6 cm aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 4 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

 F-P5 Közbenső födém rétegrendje általános helyen
 16 cm monolit vasbeton födém
 39 cm álmennyezeti tér
 1 rtg gipszkarton álmennyezet
 - - glettelés, festés

 F-T1  Tető rétegrendje cserépfedés
 - - egyszeres, hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés (
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű szarufa gerendából
 10 cm felső szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 150/150 mm méretű szarufa gerendából
 15 cm alsó szarufasor között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés)
 1 rtg.  Masterfol Isoflex alu párazáró fólia
  2x2,5 cm 2x25/8 cm deszka hátszerkezet szelemenezéshez csavarozva
   (közötte: légrés)
     2,3 cm  felületkezelt beltéri nút-féderes hajópadló

 F-T2  Tető rétegrendje lemezfedés
 -  - kettős állókorcos fémlemezfedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 5 cm ellenlécezés/átszellőztetett légrés
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából, kereszt irányú pallómagasítás
 10 cm kereszt irányú pallómagasítás között:
   teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 50/150 mm méretű gerendából hossz irányú szarufa
 15 cm hossz irányú szarufa között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszig.
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm 1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 1,8 cm hézagosan rakott deszka burkolat
 15 cm 150/150 mm méretű gerendából szelemensor

 F-F1  Külső fal rétegrendje általános helyen
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

 F-F2  Külső fal rétegrendje zuhanyzónál
 0,2 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 1,5 cm külső oldali hőszigetelő alapvakolat
 44 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig.  
 ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

 F-F3  Külső fal  rétegrendje hőszigetelő rendszerű vakolat esetén
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 14 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

 F-F4  Külső fal  rétegrendje oromfalon
 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat és színezés
 10 cm EPS 80 expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés
 0,5 cm ásványi ragasztóhabarcs rögzítés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés
 
 F-F5  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál
 2 cm deszkaburkolat
 2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
 8 cm ásványi szálas hőszigetelés
 1 cm légzáró vakolat
 30 cm kerámia falazóblokk falazat
 1,5 cm beltéri vakolat
 2 rtg glettelés, festés

  F-F6  Külső fal rétegrendje fa burkolatnál zuhanyzónál
  2 cm deszkaburkolat
  2 cm ellenléc/átszellőztetett légrés
  1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
  8 cm 50/80 mm méretű pallóból függőleges váz
  8 cm ásványi szálas hőszigetelés
  1 cm légzáró vakolat
  30 cm kerámia falazóblokk falazat
  1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
  10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
  1 cm beltéri vakolat
  2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszig. 
  ~0,5cm flexibilis ragasztó habarcs
  0,6 cm ragasztott lapburkolat

F-F7 Szerelt külső fal homlokzati szellő- és padlástér határolásánál
 1  rtg 10mm cementkötésű kültéri építőlemez hézagtömítéssel
 1 rtg. vízzáró, páraáteresztő homlokzati fólia
 5 cm 50/50 mm méretű vízszintes staffliváz, közte 5cm ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 5/15 lucfenyő függőleges palló falváz, közte 15 ásványi szálas hőszigetelés
 1 rtg. felületfolytonos párazáró fólia
 1 rtg 1,25cm tűzgátló gipszkarton burkolat glettelve, festve  
   hőszigetelt padlástér

F-L1  Lábazat rétegrendje általános helyen
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm beltéri vakolat
 - - glettelés, festés

F-L2  Lábazat rétegrendje zuhanyzónál
 ~1,5cm üregmentesen ragasztott mádi kőburkolat
 0,5 cm ragasztó
 0,3 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 0,5 cm műanyagbevonatú, lúgálló poliészterfátyol felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg
 4 cm érdesített felületű, vakolható minőségű extrudált polisztirolhab lábazati hőszigetelés és szigetelésvédelem
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 1 cm légzáró vakolat
 38 cm kerámia falazóblokk
 1,5 cm cementhabarcs hézagkitöltés
 10 cm kerámia válaszfallap előtétfalazat
 1 cm beltéri vakolat
 2 rtg cement-műanyag bázisú, 2 komponensű üzemi- és használati víz elleni bevonatszigetelés
 ~0,5cm flexibilis ragasztó
 0,6 cm ragasztott lapburkolat

U-P1  Talajon fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 0,8 cm HDPE anyagú dombornyomott lemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P2  Pincefödémen fekvő padló rétegrendje, vizes használatú helyiségekben (Medencetér) 
 0.8 cm ragasztott, csúszásmentes lapburkolat
 ~0.5cm flexibilis ragasztó habarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 6-9 cm 1% pontralejtéssel kialakított aljzatbeton
 1 rtg 0,2 mm vastag PE fólia szigetelést védő réteg
 10 cm EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés
 1 rtg legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes,
   SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni és kármentő szigetelés
 1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés
 20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
 - - glettelés, festés

U-P3  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P4  Talajon fekvő padló rétegrendje, pincelejáratnál
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-P5  Talajon fekvő padló rétegrendje, vízgépészeti pincében
 15 mm szálerősítéses, szulfátálló egykomponensű cementkötésű bevonatszigetelés
 1 rtg tapadóhíd
 2- cm lejtésképző kavicsbeton
 60 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-M1  Medence rétegrendje
 1 rtg. PVC-P medencefólia
 1 rtg. legalább 300 g/m2 felülettömegű elválasztó PP fátyol
 30 cm vízzáró monolit vasbeton alaplemez
 5 cm szerelőbeton
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

U-T1  Látszó szarufás hõszigetelt magastetõ
 - - hornyolt cserépfedés
 2.5 cm cseréplécezés
 5 cm ellenlécezés
 1 rtg páraáteresztő, szélzáró alátétfólia
 10 cm 50/100 mm méretű  gerendából  hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából  szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

U-T2  Lécbetétes lemezfedésű gerincsáv
 -  - lécbetétes fémlemez fedés
 8 mm dombornyomott kócpaplan
 2  cm 20/150 mm méretű deszkázat
 10 cm 50/100 mm méretű pallóból szaruzat
 33 cm légrés/impregnált fa távtartó palló
 10 cm 50/150 mm méretű hossz irányú pallómagasítás
 10 cm hossz irányú pallómagasítás között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 15 cm 120/150 mm méretű gerendából szelemenezés
 15 cm szelemenezés között: teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hőszigetelés
 1  rtg. párazáró fólia
 1,25cm  1 rtg. impregnált tűzgátló  gipszkarton
 16/60cm íves, ragasztott szarufa látszó szerkezetként

K-01  Épület körüli járda
 6 cm sajtolt beton térkő burkolat
 4 cm Æ 2/5 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 15 cm Æ 2/17 mm szemmegoszlású éles bazalt kőzúzalék ágyazóréteg
 1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg
 - - tömörített földvisszatöltés
 - - termett talaj

K-02  Főbejárat előtti terasz
 6 cm előregyártott térkő, cementkötésű, iszapolható, nem szivárgó szélesfugázóval fugázva
 5 mm C2 TE osztályú vékonyágyas, rugalmas ragasztóhabarcs
 2 mm cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés
 12 cm monolit vasalt aljzatlemez
 15 cm 95%-ra tömörített homokoskavics ágyazat
 - - termett talaj

K-03 Uszodarész körüli járda
 4 cm előregyártott térkő burkolat (pl. Leier)
 20 cm 16/32 frakcionált kavics szivárgó és burkolati aljzat
 1 rtg. min. 125g/m2 felülettömegű geotextil szűrőfátyol
 -  tömörített talajfeltöltés
 -  termett talaj
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+10,79

-0,75

-0,02

+7,76

cserépfedés

ragasztott tartó külső síkja

fa burkolatú oromzat

szellőző cserép
kúpcserép

állványcső

fémlemez oromzatburkolat

Ø 120 ejtőcső

villámvédelmi levezető

cserép fedés

16 2345



I-232/2011

Nyugati homlokzat

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-08

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

rozsdamentes acél
szerelt kémény

+9,27

+10,79

+7,48

+10,82

-1,08

-0,02

+3,25

+10,79

-0,02

+2,69

+3,25

+3,68

-0,26

-0,80
-1,13

rézsüs, gyepesített földfeltöltés

rézsüs,
gyepesített
földfeltöltés

hőszigetelő üvegezésű
fa nyílászáró

kő burkolat

2x15/15
20/45 rét.rag.

15/15 gerendázat

gépész terv szerint

+0,29

+1,40

+2,40

-0,02

+3,68

+10,84

-0,99

-0,16

-1,12

-0,21

deszkaburkolat

cserép
fedés

kettős állókorcos korcolt
fémlemez fedés

10/10 oszlop

5/15

5/5 lécezés

üregkamrás polikarbonát bevilágítósáv
lécbetétes fémlemez fedés (napkollektor helye)

hófogó
szellőző cseréptároló szellőző

kivezetése

Ø 125 ejtőcső

állványcsőállványcső

kijárat lábmosóval és sövénykordonnal

Ø 120 ejtőcső

műkő fedlap

kettős állókorcos fémlemez párkányfedés

műkő fedkő

hőszigetelő üvegezésű
fa nyílászáró

kőburkolat

villámvédelmi levezető villámvédelmi levezető villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

Ø 120 ejtőcső

Ø 120 ejtőcső

polikarbonát
lemez fedés

szellőző cserép

hófogó

cserép
fedés

állókorcos fém fedés
gerinc mentén

hőszigetelő üvegezésű
fa nyílászáró

homlokzati falpanelhomlokzati falpanel

hőszigetelő üvegezésű
fa nyílászáró

orombádog

műkő sarokkő
+faragott címer

A B C D E F G H I J K



I-232/2011

Keleti homlokzat

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-09

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

FRIDRIK MÁTYÁS, BENEDEK MÁRTON

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:100

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

építész tervező:

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

rozsdamentes acél
szerelt kémény

+7,48

+10,79+10,79

-0,02
+0,29

+2,00

-0,02 -0,02

rézsüs, gyepesített
földfeltöltés

rézsüs, gyepesített földfeltöltés

rézsüs, gyepesített
földfeltöltés

kő burkolat

2x15/15
20/45 rét.rag.

15/15 gerendázat

elektromos terv szerint

elektromos terv szerintgépész terv szerint

-0,30

+1,02

+3,68

-0,02

+2,69

+3,25

+3,68
orombádog

deszkaburkolat

cserép fedés

polikarbonát betétsáv korcolt fém fedés (napkollektor helye)

szellőző cserép

égéslevegő ellátó
szellőző

cserép fedés

hófogó

szellőző cserép

polikarbonát
lemez fedés

állókorcos fém fedés
gerinc mentén

hőszigetelő
üvegezésű

fa nyílászáró

terméskő burkolat

Ø 120 ejtőcső

állványcső

Ø 120 ejtőcső

állványcső

Ø 120 ejtőcső

állványcső

Ø 120 ejtőcső

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

villámvédelmi
levezető

homlokzati falpanel homlokzati falpanel

hőszigetelő
üvegezésű

fa nyílászáró

hőszigetelő
üvegezésű

fa nyílászáró

hőszigetelő
üvegezésű

fa nyílászáró

műkő sarokkő
+faragott címer

műkő fedkő

ABCDEFGHIJK



I-232/2011

Tereprendezési terv

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-10

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:500, 1:200

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

HRSZ(1130)

22,36

55,97

14,94 40,51

8,
50

21
,7

8
4,

00
1,

99

8,0055,459,51

11,40

140,00 mBf

1,9 m2

57,0 m2

Csatorna csatl.

telekhatár

Víz közmű csatl.

Elektr. közmű csatl.

Gáz közmű csatl.

BONTANDÓ MELLÉKÉPÜLET

BONTANDÓ FILAGÓRIA

ISKOLAÉPÜLET

TERVEZETT BEJÁRATI TÉR

MEGLÉVŐ KERÍTÉS

ISKOLAÉPÜLET

TERVEZETT KERÍTÉS

MEGLÉVŐ FÁK

telekhatár

tervezett telekhatár

tervezett telekhatár

telekhatár

telekhatár
meglévő kerítés

meglévő kerítés

Épület helye

138,86 mBf

139,70 mBf

139,98 mBf

139,20 mBf 139,01 mBf 138,90 mBf

139,50 mBf

139,90 mBf

139,90 mBf

139,35 mBf 139,98 mBf

139,98 mBf

139,98 mBf

-1,14
-1,10

-0,80 -0,99

-0,10 -0,30

-0,02

-0,50

-0,10

-0,65 -0,02

-0,02

-0,02

+139,08 mBf
+139,98 mBf

85

34

+139,90 mBf



I-232/2011

Építménymagasság
számítás

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-11

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:200

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

3,
70

25
3,

70

86,2 m2

3,
70

3,
70

86,1 m2

2,
45

1,
25

63
3,

70

58,96
4,26 96 53,74

63
3,

70

3,51 55,45

230,6 m2

3,
70

2,
45

1,
25

3,
70

58,96
55,45 3,51

217,8 m2

Építménymagasság számítás
Épület kerület
L = 23,29 + 58,96 + 23,29 + 58,96 = 164,5 m
Homlokzati felületek F
Fő homlokzat    = 86,10 m2

Hátsó homlokzat   = 86,30 m2

Oldalsó homlokzat I.  = 230,60 m2

Oldalsó homlokzat II.  = 217,80 m2

     Ʃ 620,8 m2  

F/L = 620,80 m2 / 164,5 m = 3,77 m 



I-232/2011

Beépítési idomterv

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-12

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:500

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

12,36

8,00

40,51

14,94
55,45

80 21,60 80

2,00

3,51 7,46

116,4 m 2

2 526,7 m 2

1 200,4 m 2

71,9 m 2

26,2 m 2

24,5 m 2

1 986,3 m 2

1 123,3 m 2

104,6 m 2

287,1 m 2

HELYRAJZI SZÁM:  

 

473,1

ÖVEZETI BESOROLÁS: 
 

Vt

 

-SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓD

 

-MAX 50 % BEÉPÍTÉS 

 

 

-MIN. 30 % ZÖLDFELÜLET

 

-MIN. 2000 M2 TELEKMÉRET

 

-ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 10,5 M

TELEK TERÜLET:  
 

 

12143,0 m 2

JELENLEGI BEÉPÍTETT ALAPTER.: 
2086,99 + 172,61= 2259,60 m 2

Új BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:  

1200,4 + 24,5 +26,2 = 1251,1 m 2

ÖSSZES BEÉPÍTÉS:  

 

3510,7 m 2

BEÉPÍTÉSI ARÁNY %: 

 

28,9 %

PINCE SZINTI BEÉPÍTÉS: 
 

116,4 m 2

MEGLÉVŐ KÜLTÉRI BURKOLAT: 

1303,0 m 2

TERVEZETT KÜLTÉRI BURKOLAT: 

287,1+ 71,9 = 359,0 m 2

BURKOLT FELÜLET ÖSSZESEN:  

2259,6 + 1200,4 +359,0+1303,0 = 5122,0 m 2

ZÖLDFELÜLET: 
 

 

12143,0 - 5122,0 = 7021,0 m 2

ZÖLD FELÜLET %:  

 

57,8 %

PARKOLÓK: 
 

 

15 db (közterületen)

KERÉKPÁR TÁROLÓ: 

 

8 db (telken belül)

HELYRAJZI SZÁM:   473,1
ÖVEZETI BESOROLÁS:  Vt
 -SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓD
 -MAX 50 % BEÉPÍTÉS  
 -MIN. 30 % ZÖLDFELÜLET
 -MIN. 2000 M2 TELEKMÉRET
 -ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: 10,5 M
TELEK TERÜLET:    12143,0 m2

JELENLEGI BEÉPÍTETT ALAPTER.: 2086,99 + 172,61= 2259,60 m2

Új BEÉPÍTETT ALAPTERÜLET:  1200,4 + 24,5 +26,2 = 1251,1 m2

ÖSSZES BEÉPÍTÉS:   3510,7 m2

BEÉPÍTÉSI ARÁNY %:  28,9 %
PINCE SZINTI BEÉPÍTÉS:  116,4 m2

MEGLÉVŐ KÜLTÉRI BURKOLAT: 1303,0 m2

TERVEZETT KÜLTÉRI BURKOLAT: 287,1+ 71,9 = 359,0 m2

BURKOLT FELÜLET ÖSSZESEN:  2259,6 + 1200,4 +359,0+1303,0 = 5122,0 m2

ZÖLDFELÜLET:   12143,0 - 5122,0 = 7021,0 m2

ZÖLD FELÜLET %:   57,8 %
PARKOLÓK:   15 db (közterületen)
KERÉKPÁR TÁROLÓ:  8 db (telken belül)



I-232/2011

Utcakép

V-T-01-0702

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

felelős elektromos tervező:

É-13

Nemzeti Sportközpontok
cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

tel:  +36 1 471 4100
főigazgató: Kovács Norbert

G-T-01-9912

G-T-01-6686

±0,00 = +140,0 mBf

TERDIK BÁLINT  É-1-4887

felelős épületszerkezet tervező:

V-13-8223

G-06-0762

KÖ-T-13-9703

1:250

T1 01-2256

É 01-4321

PONGOR LÁSZLÓ

HORVÁTH LAJOS

rajz megnevezése:

Pannonhalma, Petőfi utca (hrsz.:473/1)

TANUSZODA
 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

dátum:

tűzvédelmi tervező:

felelős építész tervező:

építtető

sorszám:

lépték:

TÓTH ZOLTÁN

PACHER LÁSZLÓ
KOMAROVSZKY HENRIK

2016. július 27.

REISCH RICHÁRD

DOMONKOS GYULA
GYUBÁK JÓZSEF

közmű tervező:

KENÉZ ATTILA
közlekedés tervező:

telekhatár

+0,00

TERVEZETT
USZODA

SZENT MÁRTON
JÁRÓBETEG KÖZPONT
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