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EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
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FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.
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TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
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szárazaljzatra fektetett, autósforgalomra tervezett 8 cm vastag antracit színű Leier
Piazza (10*20 cm és 20*20 cm) térkő burkolat, rétegrend a Leier 2017-es
alkalmazástechnika és úttervező kiírása alapján, Leier 5 cm széles szegélykövekkel
ellátva a helyszínrajzon ábrázolt részeken, az aszfaltozott úttól indítva egészen az
akadálymentes parkolóig, rakásminta ld. helyszínrajz

Faház tolózáras rögzítése téglaház falára csavarozott pallóhoz
Ld. K-T9 tervlap C6 Részletrajza

Faház tolózáras rögzítése téglaház falára csavarozott pallóhoz
Ld. K-T9 tervlap C7 Részletrajza

vasbeton pillér ld. tartószerkezeti munkarész
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10*15 cm szarufa

gerinccserép (kiselemes hódfarkú tetőfedés rendszerének
megfelelő termékkel, alkalmazástechnikának megfelelő

beépítéssel)

15*15 cm szelemen

monolit vasbeton koszorú, a nyílászárók fölött megnövekedett,
lelógó keresztmetszettel nyílásáthidaló, ld. tartószerkezeti

munkarész

01 jelű egyedi gyártású ajtószerkezet, ld. K-A nyílászáró konszignáció

gurítható faház építmény kontúrja

monolit vasbeton koszorú, a nyílászárók fölött
megnövekedett, lelógó keresztmetszettel nyílásáthidaló, ld.
tartószerkezeti munkarész

vasbeton födém ld. tartószerkezeti munkarész

50 cm zsalukő lábazat (M 25 cm, SZ 15 cm, H 50 cm) ld.
tartószerkezeti munkarész

02 jelű egyedi gyártású ajtószerkezet, ld. K-A nyílászáró konszignáció

wc mögötti rögzített kapaszkodó, magassága 75 cm

konzolos mélyöblítésű fali wc, az előtétfalba beépített tartállyal,
a termék rendszere szerinti nyomólappal, ülésmagasság 64 cm
legyen (pl Alföldi Melina mélyöblítésű fali wc )

felhajtható kapaszkodó, felső pálca magassága 75 cm (akadálymentesítés)
termék rendszere szerinti wcpapírtartóval ellátva

derékszögű rögzített kapaszkodó, vízszintes pálca magassága 75 cm

ajtóra szerelt behúzó kapaszkodó 75 cm magasságban (akadálymentesítés)

gurítható faház építmény metszete, faház terveit ld. K-F tervlapok

Leier Kant 33*25*6 cm kerti építőelemből épített
ülő/ütközőfelület pad számára, ld. K-T7 tervlap;
ütközőelem részlterajza: K-T9 tervlap - C3
rögzítőelem részletrajza K-T10 tervlap

fali kiöntő, maximum 45*34 cm alaprajzi kiterjedéssel (pl. Teka GUB 2 fali kiöntő)
perpemmagasság + 0,60 m-en

Leier 15*20 cm keresztmetszetű
szegélykő a folyóka felé 1 %

lejtésben, a folyók síkja felett 2
cmel magasabban fektetve,

vízzáró ágyazóanyagba illesztve

 szivárgórendszer (termék
rendszere és
alkalmazástechnikája
szerinti kialakítással),
szikkasztóba vezetve

teherautóforgalomra méretezett nagy teherbírású folyókarács és
hozzátartozó beépíthető folyóka, vízszigetelést folytonossá tevő
pontszerű galléros összefolyócsonkkal, termék rendszere szerinti
beépítéssel, a zárt szennyvízvezetékre csatlakozva. A
vízszigetelés pontszerűen van lejtetve az összefolyócsonkba, a
burkolt felület vonalszerűen van lejtetve a folyókába. Ld. K-B
Helyszínrajz lejtésábrái

guruló faépület sínje burkolatra rögzítve ld K-F10 tervlap
C0 Részletrajza

kültéri lámpaoszlop, ld. K-B tervezett helyszínrajz

meglévő terepvonal

normál teherbírású
folyókarács és hozzátartozó
beépíthető folyóka,
vízszigetelést folytonossá tevő
pontszerű galléros
összefolyócsonkkal, termék
rendszere szerinti beépítéssel,
a zárt szennyvízvezetékre
csatlakozva. A vízszigetelés
pontszerűen van lejtetve az
összefolyócsonkba, a burkolt
felület vonalszerűen van
lejtetve a folyókába. Ld. K-B
Helyszínrajz lejtésábrái

ütköző guruló faház számára ld. K-T9 tervlap C4 részletrajz 2 cm szerkezeti dilatáció

lejtés: 1 %

lejtés: 0,5 %
lejtés: 0,5 %

lejtés: 0,5 %
lejtés: 0,5 %
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R7
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R2

R1
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R1R1

R5

C2 részletrajz
ld. K-T8 tervlap

Mosdófödém
fölötti tetőtér

Raktártér

Ak.m./Női
mosdó

C2 részletrajz
ld. K-T8 tervlap

Leier Piazza térkő burkolat antracit színben (20*
10*6/8, 20*20*6/8 cm elemekből kötésben
elhelyezve), ld. rétegrendi kiírások; rakásminta a
Leier Alkalmzástechnika 2017/Rakásminták/M-
010 minta és helyszínrajz alapján

Leier taktilis jelölés a burkolatban, (antracit színű
zónahatárkő 40*40 cm-es elemekből

meglévő zöldfelület

füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület
lábazata mellett a helyszínrajzon és
metszeteken meghatározott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

dréncső- és esővízelvezető vezetékek
nyomvonala

15*50*25 zsalukő falazóelemekből készült
lábazati fal

B30 falazóblokkból készült falazat

vasbeton szerkezet

5 cm vtg. hőszigetelés (belső oldali hőszigetelés
vagy EPS)

fa szerkezetek

Jelmagyarázat -  elmetszett elemek

M20 zúzott kő ágyazat

földfeltöltés

termett talaj

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

Jelmagyarázat -  alaprajzi elemek

látszó faszerkezetek

Jelmagyarázat -  homlokzati elemek

fém esővízelvezető szerkezet / bádogozás

hagyományos meszelt homlokzat

cserépfedés nézete

füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület
lábazata mellett a helyszínrajzon és
metszeteken meghatározott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

Leier Piazza térburkolat

R1 - Piac fedett-nyitott raktártereinek illetve szabadtéri burkolt felületeinek padlórétegrendje

6 cm  Leier Piazza térkő burkolat (20*10*6 cm illetve 20*20*6 cm antracit színű elemekből, a termék
alkalmazástechnikájában szereplő M-010 jelű rakásminta alapján) 0,5 % lejtésben fektetve, a hézagok
kitöltése vízáteresztő, légnedvességre táguló fugázóhabarccsal (pl. Murexin DM 100)

min. 3 cm  szűrőbeton ágyazóréteg térkő számára, egyben a talajnedvesség elleni szigetelés védelme
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással
min.0,5 cm lejtésképzés (0,5 % lejtés kialakításához) vasalt aljzat anyagával kompatibilis cementes ágyazórétegből
15 cm  vasalt aljzat statikai munkarész alapján kialakított vasalással és anyagminőséggel
15 cm M20 kőzuzalék ágy
1 réteg geotextília elválasztóréteg (minimum 200 g/m3 tömegű termék)

tömörített talaj

R2 - Téglaház födém rétegrendje (mosdóblokk felett)

20 cm  monolit vasbeton lemezfödém, fehér meszes vakolattal fedélszék felőli oldalán bevonva
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap)
31 cm  monolit gipszkarton álmennyezet a termék rendszere szerinti függesztéssel, rögzítéssel és távtartással,

felületfolytonosítva,
diszperzites fehér beltéri festék

R3 - Földszinti padló rétegrendje mosdóblokkban

1 réteg sötétszürke pormentes, takarítható műgyanta padlóburkolat a helyiség terheltségének megfelelő
kopásállósággal, a termék rendszere szerinti kellősítéssel, felületelőkészítéssel, az akadálymentes
mosdóban a pontszerű összefolyóba lejtetve

1 réteg kent használati víz elleni szigetelés
minimum 5 cm simított öntött beton aljzat, szigetelés termékének megfelelő lejtésben
1 réteg technológiai PE fólia
5 cm  EPS hőszigetelés
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással
15 cm  vasalt aljzat statikai munkarész alapján kialakított vasalással és anyagminőséggel
15 cm M20 kőzuzalék ágy
1 réteg geotextília elválasztóréteg (minimum 200 g/m3 tömegű termék)

tömörített talaj

R4 - Magastető rétegrend

1 rtg.  téglavörös színű kerámia hódfarkú cserépfedés mechanikusan rögzítve, a termék rendszere és a gépészeti
munkarész szerinti kiegészítőkkel és rögzítésekkel

30/45 mm  cserépléc (cserépfedés terméke és alkalmazástechnikája szerinti kiosztásban elhelyezve)
30/50 mm magas ellenléc - síkjában átszellőztetett légréssel
1 rtg. csapadékvíz elleni, páraáteresztő műanyag lemez tetőszigetelés, a termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, rögzítéssel
2,5 cm  látszó deszkaborítás, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,

színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

15 cm magas látszó szarufa, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,
színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

R5 - Homlokzati fal rétegrend (raktártér és tetőtéri oromfal)

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)
17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépítéssel
5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)

R6 - Homlokzati fal lábazati rétegrend raktártérben

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
7-8 mm  alapvakolat szigetelést védő réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
15 cm  zsalukő lábazati fal
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
7-8 mm  alapvakolat szigetelést védő réteg
5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel

R7 - Homlokzati fal lábazati rétegrend mosdóblokk és raktártér között

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
25 mm  alapvakolat és felületkiegyenlítés, egyben szigetelést védő réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
15 cm zsalukő lábazati fal
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap), termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, felületkiegyenlítéssel
1 réteg kent használati víz elleni szigetelés a szükséges helyeken (a mosdó helyiségekben általános esetben a falra

lábazatként felvezetve a járósík felett 20 cm-g, a mosdókagyló mögötti falszakaszban egészen a
mosdókagyló tetejétől mért 30 cm-ig)

15 mm világosszürke 15*15 cm-es beltéri kerámia falburkolat a termék rendszere szerinti rögzítéssel, sötétszürke
színű fugákkal

R8 - Homlokzati fal mosdó blokknál

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépítéssel
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap), termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, felületkiegyenlítéssel
1 réteg kent használati víz elleni szigetelés a szükséges helyeken (a mosdó helyiségekben általános esetben a falra

lábazatként felvezetve a járósík felett 20 cm-g, a mosdókagyló mögötti falszakaszban egészen a
mosdókagyló tetejétől mért 30 cm-ig)

a) járósíktól mért 2,10 m magasságig:
15 mm világosszürke 15*15 cm-es beltéri kerámia falburkolat a termék rendszere szerinti rögzítéssel, sötétszürke

színű fugákkal
b) járósíktól mért 2,10 m magasság felett az álmennyezet síkjáig:

diszperzites fehér falfesték

Téglaház Rétegrend
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