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A hazai szakma körében ismert és elismert
BMI Villas a BMI Group részeként, még magasabb szolgáltatási
és szaktudási háttérrel kínál megoldást a lapostetőfedések
és a vízszigetelés területén.

Hazánkban jelentős hagyományai vannak a bitumengyártásnak, Zalaegerszegen már az ötvenes években
zajlott a termelés. 1991-től a Villas Hungária Kft. égisze alatt folyt a vízszigetelési rendszerek gyártása és kereskedelme, a magyar piaci igények kielégítése mellett jelentősebb exporttevékenységgel kiegészülve.
A Braas Monier és az Icopal összeolvadásából létrejött BMI Group mögött több mint 165 év tapasztalata áll, 40
országban, közel 9500 munkatárs dolgozik azon, hogy szakértelmükkel kiszolgálják a lakossági, közületi és
ipari igényeket. A nemzetközi háttér garanciát jelent arra, hogy termékeinket továbbra is a piac legtartósabb,
leghatékonyabb és legrövidebb kivitelezési idővel rendelkező típusai között tartsák számon.
A BMI Villas modifikált SBS bitumenes lemezei egyedülálló minőséget képviselnek, legyen szó lapostető vagy
alépítményi szigetelésről, egy- vagy többrétegű megoldásokról. Páratechnikai alátét- és párazáró lemezeink
főként a lapostetők felújításakor jelenthetnek biztos megoldást. Külön kiemelendők a SPEED SYNTAN® és
BLUESPEED technológiával készülő termékek, amelyek a hagyományos lemezekhez képest jelentősen gyorsabban és egyszerűbben helyezhetők fel.
A BMI Villas saját gyártású termékei mellett prémium kínálatunk részét képezik a BMI Grouphoz tartozó más,
saját területükön kiemelkedő minőséget képviselő márkák is. Ilyen például a kellősítőket, bevonatokat és kenhető szigeteléseket gyártó Siplast, a PVC lemezeiről híres Monarplan és Wolfin.
Alkalmazástechnikai kiadványunk tehát minden szakember számára hasznos olvasmány, hiszen a minőségi
munkához a szakértelem mellett a jól kiválasztott, professzionális alapanyagok használata is alapvető feltétel.
Ebben pedig a BMI Villasnál nehéz lenne jobb partnert találni. Ha termékeinkkel kapcsolatban további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal!
www.villas.hu
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I. Bevezetés
Az Alkalmazástechnikai Útmutató célja a BMI Villas és a BMI
Group-hoz tartozó, BMI Icopal, BMI Siplast és BMI Vedag
márkanevű bitumenes lemezek szakszerű alkalmazásának
(betervezésének, kivitelezésének) elősegítése.
A bitumen a legnagyobb múlttal rendelkező szigetelőanyag. A jelenlegi tapasztalatok alapján a legtartósabb
vízszigetelő lemezek bitumen felhasználásával készülnek.
A kiadvány középpontjában az épületeket alsó, talaj
felőli részeit érő nedvességhatások elleni szigetelések,
vagy más néven alépítményi szigetelések állnak.

Miért szeretjük a bitumenes lemezeket?
Mert
• természetes alapanyagból készülnek, és nem
veszélyes anyagok,
• jól formálhatók, könnyű velük dolgozni,
• elleneállnak a talajszint alatt jelentkező
hatásoknak,
• kiemelkedően tartós vízhatlan szigetelést
biztosítanak

Az Alkalmazástechnikai Útmutató tartalma a BRAMAC
Kft. által gyártott és forgalmazott, alépítményi szigeteléshez alkalmazható bitumenes lemezekre, anyagokra és
technológiákra terjed ki.
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II. Az alépítményekhez alkalmazható
bitumenes szigetelőlemezek
1. A SZIGETELŐLEMEZEK FELÉPÍTÉSE
Az alépítményi szigeteléshez alkalmazható bitumenes lemezek egy hordozó rétegből,
a hordozó réteg alsó és felső oldalára – a hordozó bitumenes előkezelését követően – melegen felhordott bitumenből, valamint a lemez alsó és felső bitumenes felületére felhordott
védőrétegekből állnak.
Bizonyos speciális termékek esetében a bitumenes lemez kiegészítő réteg(ek)kel, pl. alumínium
fóliával egészülhet ki.

2. A HORDOZÓK ÉS EGYÉB RÉTEGEK
A hordozórétegek típusait és főbb jellemzőit az alábbi táblázat mutatja:
Tulajdonság / Anyag

Üvegfátyol

Üvegszövet

Poliészterfátyol

szakítószilárdság

alacsony

magas

magas

szakadási nyúlás

alacsony

alacsony

magas

korhadásmentesség

igen

igen

igen

A hordozók mechanikai paraméterei adott tartományban változhatnak. A hordozók tulajdonságai javíthatók a különböző anyagok kombinálásával, például erősítő szálak elhelyezésével.
Jelenleg korszerűnek a poliészterfátyol és az üvegszövet hordozók tekinthetők, mivel csak
ezek rendelkeznek a bitumenes lemez tartósságát biztosító kiemelkedő paraméterekkel.
Az alumínium fóliával gyártott termékek párazáró rétegként, illetve megfelelő bevizsgálás esetén speciális gázok (pl. a talajból származó radon gáz) ellen védő szigetelésként alkalmazhatók.
A gyökérálló lemezek esetén a gyökerek behatolásával szembeni védelmet vörösréz fólia, vörösréz
füsttel bevont hordozóréteg, vagy speciális adalékanyag biztosítja.
Papír hordozós bitumenes csupaszlemez szigetelési célra nem alkalmazható, mivel a papírbetét a nedvességet magába tudja szívni, elkorhad, és a fagy is
károsítja. Ezek a termékek csak ideiglenes felületvédelemre, illetve nedvességtől védett helyeken elválasztórétegként alkalmazhatók (pl. fagerendák feltámaszkodásánál).
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Mikor G és mikor PV?
A poliészterfátyol betétes (PV-jelű) bitumenes
lemezek előnye, hogy a hordozó nyúlása követi az
elasztomer bitumen nyúlását, így ezek az anyagok
mozgással érintett részekhez is ideálisak (pl.
csőátvezetések).
Az üvegszövet betétes (G, vagy GG jelű)
bitumenes lemezek erősek, néhány százalékos
nyúlásuk miatt mérettartónak tekinthetők, ezért
függőleges felületen is jól alkalmazhatók.
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3. A BITUMENEK TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI
Az alépítményi szigeteléshez alkalmazott szigetelő lemezek készülhetnek oxidált bitumen
vagy SBS-modifikált bitumen (más néven elasztomer bitumen), továbbá APP-bitumen (más
néven plasztomer bitumen) alkalmazásával. A felhasznált bitumenek összehasonlítását az
alábbi táblázat tartalmazza:

Tulajdonság / Anyag

Oxidált

Plasztomer

Elasztomer

Hideghajlíthatóság

0 C°

-5 C°

-15 C°, -20 C°

Hőállóság

+70 C°

+130 C°

+100 C°

Rugalmasság

nincs

nincs

van

Repedés áthidaló képesség

nincs

van

van

UV-állóság

nincs

nincs

nincs

Az elasztomer bitumenes lemezek egyes típusai öntapadó felülettel készülhetnek. Az öntapadó felület lehet
hidegen is jól öntapadó, vagy leragasztás után visszaszedhető, és teljes tapadóképességét a következő réteg
ráolvasztásakor elérő típus.
Amennyiben a hordozó alsó és felső oldalára eltérő típusú bitumen kerül, ezeket a termékeket duo-lemeznek nevezzük. Ezek a termékek az alkalmazott bitumen
típusok tulajdonságait ötvözik.
Az alkalmazott bitumenek további fontos előnyei:
• megfelelő hőmérsékletre melegítve jól alakítható
• anyagfolytonos kapcsolatok kialakítására alkalmas
• vízhatlan szigetelést biztosít
• nincs vízfelvétele, ezért fagyálló
• korhadásálló

Plasztomer anyagok
Plasztomer, vagy más néven APP-modifikált
bitumennel készülő szigetelőlemez alkalmazását az
alépítményi szigetelések esetében megfelelő
megoldásnak tartjuk, de az anyagválasztásnál
figyelembe kell venni, hogy a plasztomer anyagok
húzásra nyúlnak ugyan, de – szemben az
elasztomer anyagokkal – nem rugalmasak, így
alakváltozásuk maradandó. Kisebb
hideghajlíthatósággal, de nagyobb hőálló
képességgel rendelkeznek. A modifikáló szer
összetételétől függően más típusú anyagokkal
összeépítve nem zárható ki összeférhetetlenségi
probléma, ezért csak azonos termékrendszeren
belül alkalmazható.

Alépítményi szigetelések – 2021/06

9
4. A BITUMENES LEMEZEK ALSÓ ÉS FELSŐ FELÜLETÉNEK KIALAKÍTÁSA
A bitumenes lemezek felső oldalára általában szemcsés ásványi anyag kerül. A kis szemcse
méretű homok (finomhomok), illetve talkum szórás biztosítja azt, hogy a tekercsben szállított bitumenes lemez felületei ne ragadjanak össze. Palazúzalék, vagy granulátum alkalmazása esetén a szóróanyag a bitumenes lemez teljes hasznos felületét beborítja, így az ilyen
termékek az UV sugárzásnak is jól ellenállnak.
A bitumenes lemezek alsó oldala lehet sima vagy profilozott felületű (SPEED PROFILE SBS®
technológia), bitumenes alsó felület esetén pedig védőfóliával borított.
A lángolvasztással elhelyezhető bitumenes lemezek esetén a védőfólia a láng hatására
megolvad és elpárolog.
Az öntapadó alsó felületű bitumenes lemezek felületét védő fólia a lemez elhelyezése előtt
lehúzandó.

5. A BITUMENES LEMEZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SEGÉDANYAGOK
A BMI Icopal, BMI Siplast, BMI Vedag vagy más BMI Group-hoz tartozó termékekhez bitumenes alapú kellősítők, hézagkitöltők, spatulázó, ragasztó- és tömítőanyagok állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy az általunk ajánlott vízszigetelés komplett rendszerként
legyen alkalmazható. Ezeket a kiegészítő termékeket az ajánlott termékek között soroljuk fel.

Alépítményi szigetelések – 2021/06

10

III. Az alépítményi szigetelésekkel
kapcsolatos tudnivalók
1. MIT ÉRTÜNK ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉS ALATT?
Az alépítményi szigetelés alatt a magasépítés keretén belül épülő épületek talajjal érintkező, illetve határos részeinek nedvességhatások és víz elleni szigetelését értjük, beleértve a lábazatszigetelést, a talajszint feletti síkon elhelyezett padlószigetelést és a pinceszigetelést is.
Nem tartoznak az alépítményi szigetelések körébe a mérnöki létesítmények, közlekedési,
infrastruktúrális és egyéb vonalszerű létesítmények szigetelései, így a mélyépítési szigetelések
és kapcsolódó technológiák sem.

2. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGELÉST ÉRŐ NEDVESSÉGHATÁSOK
Talajpára
a talajszemcsék közötti teret kitöltő vízpára, mely nem képez a szemcsék felületén, azok között
és a talajban lévő szerkezetek felületén összefüggő nedvesedést, vízfilmet. A továbbiakban a
talajpára elleni védelmet a talajnedvesség elleni szigetelés keretén belül tárgyaljuk.
Talajnedvesség
a talajszemcsék felületén megtapadó, vízfilmet képező, a talaj kapillárisaiban továbbvándorló
nedvesség, mely a talajban lévő szerkezetekre nem fejt ki víznyomást.
Talajvíz
a talajszemcsék közötti teret kitöltő, állandóan jelenlévő víz, mely a belemerülő szerkezetekre
vízszint magasságától függő mértékben nyomást fejt ki.
Időszakos talajvíz (rétegvíz)
a talajszemcsék közötti teret időszakosan kitöltő víz, mely a belemerülő szerkezetekre vízszint
magasságától függő mértékben a víz jelenlétének ideje alatt nyomást fejt ki. Időszakos talajvíz
forrása lehet rétegvíz, torlaszvíz, vagy a talaj felszínéről leszivárgó víz is.
Csapadékvíz
a talajszint felett jelentkező, a homlokzatról lefolyó, csapóesőből vagy talajról felverődő, illetve
hó olvadásából származó, a szigetelés felületén lefolyó víz, mely a talajban lévő szerkezetek
talajszint feletti részét éri, de azokra nem fejt ki víznyomást.

3. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉSEK TÍPUSAI
Talajnedvesség elleni szigetelés szükséges talajpára és talajnedvesség esetén, így például a
talajszint feletti padlószinttel és a padló alatti kavicsfeltöltéssel készülő épületek esetén is.
Talajvíznyomás elleni szigetelés szükséges talajvíz, időszakos talajvíz (rétegvíz) esetén a
mértékadó talajvízszint alatt, továbbá a felgyűlő víz által elérhető felületeken. A mértékadó
talajvízszint a talajmechanikai vizsgálat során meghatározott legmagasabb talajvízszint feletti
legalább 50 cm magassággal határozandó meg.

Alépítményi szigetelések – 2021/06

11
Lábazati szigetelés a lábazati zónában készül a
talajnedvesség elleni, vagy a talajvíznyomás elleni
szigetelésekhez csatlakoztatva. A lábazati szigetelést legalább 30 cm-rel a talajszint fölé kell vezetni, és a nyílászárók tokszerkezetéhez 30 cm
magasságig vízhatlan illesztéssel csatlakoztatni.

4. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉS
ELHELYEZKEDÉSE ÉS GEOMETRIÁJA
Az alépítményi szigetelés általában vízszintes és
függőleges részekből tevődik össze, és magába
foglalja az épület alsó részeit körülvevő felületek
talajszint alatti és feletti vízszintes és függőleges
szigeteléseit, így
• alápincézett épület esetén a pincepadló, pincefalak, lábazati szigetelését,
• alápincézetlen épület esetén a padló és a lábazat szigetelését.
Alápincézetlen épület (és talajszint feletti padlószint) esetén csak talajnedvesség elleni
vízszintes szigetelés szükséges, függőleges szakaszokra csak szinteltolás, illetve akna
szigetelése esetén van szükség. A lábazati szigetelés a vízszintes szigeteléshez kapcsolódóan készül el.
Alápincézett épület esetén a talajszint alatti szigetelés vízszintes és függőleges része készülhet egybefüggően az épület szerkezeteinek megépítése előtt – ezt nevezzük teknőszigetelésnek –, vagy külön-külön is. Ez esetben a vízszintes szigetelés elkészítése
után építik meg az épület szerkezeteit, majd ezt követően a pincefalakra elhelyezve készül
el a függőleges szakasz. A lábazati szigetelésnek a függőleges szigeteléshez anyagfolytonosan kell kapcsolódnia.
A nedves üzemű helyiség padlója alatt külön használati- és üzemi víz elleni szigetelést is kell
készíteni, az épületet védő alépítményi szigeteléstől függetlenül.

5. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
A teljesen száraz épületrészek kialakítása érdekében a
szigeteléseknek vízhatlannak, felületfolytonosnak és
összefüggően kialakítva, az összes épületszerkezetet
védenie kell a talaj felől érkező nedvességhatásoktól.

Vízhatlan szigetelés a száraz terekért
A felületfolytonos, kellő vastagságú modifikált
bitumenes lemezzel készülő szigetelés vízhatlan,
így alkalmas teljesen száraz terek kialakítására.

Az összefüggő szigetelés kialakítása érdekében az alépítményi vízszigetelés és a lábazati szigetelés minden esetben összefüggően, vízhatlan kapcsolattal alakítandó ki.
Talajvíz elleni szigetelés esetén a külső oldalon lévő víz nyomása (hidrosztatikai nyomás) miatt
a belső oldalon kialakított ellenszerkezet kialakítása szükséges, ami az ellenoldali víznyomással
azonos erőt deformáció nélkül képes felvenni.
A bitumenes lemezzel készülő szigetelés rétegeit minden esetben rögzíteni kell az aljzathoz,
és védeni a szigetelést érő mechanikai hatásoktól.
A szigetelést érő terhelés egyenletes, és a szigetelés síkjára merőleges legyen.
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6. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉS RÉTEGFELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
Általános esetben a bitumenes lemezek első rétegének leragasztása a bitumenes kellősítő
anyaggal bevont felületre lángolvasztással, a hőre érzékeny felületeken pedig az öntapadó
bitumenes felület leragasztásával történik.
Többrétegű szigetelés esetén a második, illetve az azt követő rétegek az alatta lévő bitumenes lemezek felületére is teljes felületű lángolvasztással kerülnek leragasztásra.
A modifikált bitumenes szigetelőlemezeket a hosszoldal mentén és a végtoldásoknál min.
10 cm, függőleges felületen a hossztoldásoknál min. 15 cm átlapolással kell elhelyezni. Az
oxidált bitumenes szigetelőlemezek oldaltoldása és hossztoldása min. 15 cm legyen. A toldásoknál és átlapolásoknál egymásra kerülő részeket teljes felületű lángolvasztással kell
összeolvasztani, azaz anyagfolytonossá tenni.
A lángolvasztásos leragasztás esetén a két összeragasztott bitumenes lemez között nem
maradhat légzárvány, így a kész bitumenes szigetelőréteg összvastagsága meg fog egyezni az alkalmazott
Hosszabb toldás – nagyobb anyagigény
bitumenes lemezek vastagságának összegével.
Oxidált bitumenes lemezek esetén, ahol
A helyesen kialakított szigetelőrétegbe – a bitumen
15 cm-es átlapolás szükséges, az adott felületre
tulajdonságai miatt – a víz nem jut be és a rétegek kölegalább 5%-kal több anyagra van szükség.
zötti nedvesség sem mozog.
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IV. Az alépítményi szigetelések
kialakítása
1. AZ ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
Talajnedvesség elleni szigetelés

Talajvíznyomás elleni szigetelés

A szigetelés
• az összes épületszerkezetet védje meg
a talajnedvesség hatásától,
• mindig felületfolytonos és összefüggő
legyen,
• egyenletes terhelést kapjon és a
terhelés a szigetelés síkjára merőleges
legyen,
• rétegvizekkel, torlaszvizekkel,
csurgalékvizekkel támadott
épületszerkezetek esetén csak abban
az esetben alkalmazható, ha
garantálható, hogy az épület körül
megjelenő vizek a szigetelésre
víznyomást időszakosan sem fognak
kifejteni, és az ennek érdekében
kialakított szerkezetek (pl.
drénrendszer) karbantarthatósága
megfelelően biztosított,
• a lábazati szigeteléssel
felületfolytonosan legyen összeépítve.

A szigetelés
• az összes épületszerkezetet védje a
talajvíz hatásától,
• mindig felületfolytonos és összefüggő
legyen,
• egyenletes terhelést kapjon és a
terhelés a szigetelés síkjára merőleges
legyen,
• mindig két szilárd szerkezet közé legyen
beszorítva,
• felületét érő hidrosztatikai terhelést
felvevő szerkezetet (ellenszerkezet)
méretezni kell,
• a szigetelőlemez a szigetelőképesség
romlása nélkül viselje el a terhelést,
• a mértékadó talajvízszintig legyen
felvezetve,
• a mértékadó talajvízszint felett
talajnedvesség elleni szigetelésként
folytatódhat,
• a lábazati szigeteléssel
felületfolytonosan összeépítve legyen
kialakítva.

2. TERVEZÉSI TUDNIVALÓK
2.1 Általános feladatok
Az alépítményi szigeteléseket érő nedvességhatások
meghatározása, és ez alapján a szigetelés típusának
megállapítása a tervező feladata. Ennek érdekében a
tervezést meg kell előzze a helyszín és a talaj vizsgálata
(lejtésviszonyok felmérése, talajmechanikai vizsgálat és
szakvélemény).
A tervező feladata, hogy a tervezés során a megfelelő
szigetelőanyagokat, azok rétegeit és csomópontjait
meghatározza, a szerkezetekre vonatkozó hőtechnikai,
páratechnikai és mechanikai előírásoknak megfelelően.
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Ha nem látszik a talajvíz, nem jelenti azt,
hogy nincs.
A talajvíz szintje sok esetben változik, ezért nem
minden esetben látható a munkagödör
kiásásakor. Mivel a rétegvizek megjelenése is
időszakos, ezért a szomszédos telkeken látható
munkagödör száraz állapotából soha nem
vonható le a rétegvizekre, talajvíz jelenlétére
vonatkozó következtetés, sőt a telkünkön
kiásott munkagödör száraz állapotából sem
következik, hogy később nem jelenik meg a víz.

14
Az aljzatoknak, csatlakozó szerkezeteknek a
bitumenes lemezek elhelyezési követelményei
nek meg kell felelniük, továbbá a bitumenes lemezt érő mechanikai hatásokból ne származzon a termékre megadott határértéknél
nagyobb igénybevétel (pl. húzóerő, szakítóerő).
A szigetelésre vonatkozó kiviteli terveknek
tartalmaznia kell

Legyen kiviteli terv!
A szigetelésre vonatkozóan abban az esetben is javasolt
kiviteli tervet készíteni, ha ez a vonatkozó jogszabályokból
nem következik, mivel tervek hiányában a szigetelés nem
árazható be, nem illeszthető a kivitelezés technológiai
folyamataiba, és nem is ellenőrizhető (hiszen az általános
szabályozás, illetve irányelvek – jellegükből adódóan – nem
terjednek ki minden részletre).

• a szigeteléshez kapcsolódó szerkezetek kialakítását,
• az összes jellemző szigetelési csomópont kialakítását,
• a szigetelés technológiájára vonatkozó információkat,
• a kivitelezéskor fennálló külső körülményeket és azok kezelését (jelen lévő talajvíz kezelése,
időjárási körülmények),
• a szigetelést érő hatások kezelését (pl. felszíni vízelvezetés, drénezés).
Amennyiben az épületre – a beruházás jellegéből adódóan – nem készül kiviteli terv, a szigetelés kialakításának abban az esetben is meg kell felelnie az Alkalmazástechnikai Útmutatóban
leírtaknak. Amennyiben ez nem tartalmaz alkalmazható megoldást, úgy abban az esetben alkalmazástechnikai egyeztetés szükséges.
A talajvíznyomás elleni szigetelésre minden esetben szükséges kiviteli tervet készíteni.
A szigetelést tervező építésznek a szigetelés szakszerű megtervezéséhez szüksége van:
• talajmechanikai (geotechnikai), hidrológiai szakvéleményre, mely többnyire helyszíni mintavétel alapján készül
• szerkezettervező mérnök (statikus tervező) közreműködésére (a víznyomás ellenszerkezetének méretezése, szigetelésen átvezetett szerkezetek meghatározása, a szigetelést érő nyomás ellenőrzése, várható mozgások mértékének meghatározása céljából).
• gépész tervezőre, a szigetelésen átvezetendő csövek és vezetékek helyének és szigetelésének meghatározásához, valamint a szerelvények rögzítési módjának egyeztetése
miatt, és a tervezett rétegek hő- és páratechnikai ellenőrzések elvégzéséhez.
• elektromos tervezőre, a szigetelésen átvezetendő vezetékek helyének meghatározásához, valamint a szerelvények rögzítési módjának egyeztetése miatt.

2.2 A szigetelés rétegrendjének meghatározása
A talajvíznyomással nem érintett részeken, azaz a mértékadó talajvízszint felett és a lábazati
zónában a talajnedvesség elleni szigetelésnél megadott megoldásokat kell alkalmazni.
Általános esetben a mértékadó talajvízszint, a várható legmagasabb talajvízszint felett 50 cm
magasságban határozandó meg, de speciális esetekben (pl. ártér) ennél magasabb értékkel
kell számolni.
Az időszakos talajvíz, rétegvíz esetén számolni kell azzal, hogy a hirtelen érkező nagy mennyi
ségű víz, illetve a vízelvezető rendszer eltömődése esetén az épület melletti zónában idősza
kosan megáll a víz. Ennek hatása talajvíznyomásnak tekintendő, ezért ilyen esetekben is talaj
víznyomás elleni szigetelés szükséges azokon a részeken, ahol a víz az épületet támadja (pl.
hegy felőli oldal, változó mértékben takart oldalfalak, és padló alatti szigetelés).

Alépítményi szigetelések – 2021/06
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2.3 A szigetelések anyagának kiválasztása

Talajnedvesség elleni szigetelés
talajszint felett vízszintes síkon
talajszint felett függőlegesen (lábazati szintugrás)
talajszint alatt vízszintesen és függőlegesen
Talajvíznyomás elleni szigetelés
rétegvizek ellen
talajvíznyomás ellen 4 m bemerülésig
talajvíznyomás ellen 4–9 m bemerülésig
Kiegészítő rétegek
ideiglenes szennyeződés elleni védelem
mechanikai védelem kisebb hatások ellen
párazáró réteg méretezés alapján
szigetelés első rétege eps/xps felületen
növényzet által elérhető felületek védelme
extenzív zöldtető
növényzet által elérhető felületek védelme
intenzív zöldtető
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Zöldtető szigetelő lemezek

Öntapadó bitumenes lemezek

Párazáró lemezek

Plasztomer lemezek

Elasztomer lemezek

Elasztomer-Oxid lemezek

Oxidbitumenes lemezek

Papírbetétes lemezek

Alkalmazható lemez típusok
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Rétegrend anyagainak meghatározásának kiinduló adatai:
Talajnedvesség elleni szigetelés

Talajvíznyomás elleni szigetelés

A talajnedvesség elleni szigetelés
talajszint feletti része készülhet
• legalább 1 réteg, min. 4 mm vastag
SBS-modifikált, vagy APP-modifikált
lemezzel, vagy
• legalább 2 réteg, min. 4 mm vastag
oxidált bitumenes lemezzel.
Üvegfátyol betétes oxidbitumenes lemez
alkalmazásának a feltétele, hogy az aljzat
vízszintes, szilárd, mérettartó, homogén
szerkezetű (azaz anyagváltás nélkül, egy
anyagból készült), garantáltan és tartósan
hézag- és repedésmentes legyen (pl.:
vasbeton lemez, alul-felül vasalt
aljzatbeton).
A talajnedvesség elleni szigetelés
talajszint alatti része csak
• poliészterfátyol betétes, vagy
• üvegszövet betétes
SBS-modifikált, vagy APP-modifikált
bitumenes lemezből készülhet, az
alkalmazott termék típusától függő
rétegszámban.
Egyrétegű szigetelés legalább 4 mm
vastag modifikált bitumenes lemezből
készülhet.
Vékonyabb modifikált lemez alkalmazása
esetén a megadott minimális vastagságot
(4 mm) adó rétegszám szükséges

A talajvíznyomás elleni szigetelés csak
• poliészterfátyol betétes, vagy
• üvegszövet betétes
SBS-modifikált, vagy APP-modifikált
bitumenes lemezből készülhet, az
alkalmazott termék típusától függő
rétegszámban.
A szigetelés legalább 2 réteg min. 4 mm
vastag SBS-modifikált lemezzel kell
készüljön.
A szigetelés 4–9 m közötti bemerülési
mélység esetén 3 réteg, min. 4 mm vastag
SBS-modifikált lemezzel kell készüljön,
ennél nagyobb mélység esetén egyedi
egyezetés és méretezés szükséges.
Oxidbitumenes lemezzel készített
szigetelés talajvíznyomás ellen nem
alkalmazható!
A fentiekben megadott vastagságnál
vékonyabb lemezvastagságok esetén a
szigetelés rétegszáma eggyel növelendő.
A szigetelésre kerülő, a víznyomást
felvenni képes ellenszerkezet minden
esetben méretezendő. A szerkezet
kialakításánál figyelembe kell venni, hogy
az SBS-modifikált lemezek
terhelhetősége max. 0,4 MN/m2.

2.4 Rétegrendek elvi kialakítása
A rétegrendi kialakítás szempontjából a nedvesség-, illetve vízterhelésen túl annak is jelentősége van, hogy a szigetelt épületrész fűtött-e,
vagy sem. Ennek függvényében kell eldönteni,
hogy a rétegrendbe szükséges-e hőszigetelést
elhelyezni. Amennyiben szükséges, abban az
esetben a hőszigetelés elhelyezhető a vízszigetelésen belül, vagy azon kívül, a talaj felőli oldalon. További szempont a pinceszint függőleges
szigetelésének meghatározásakor, hogy az
épület szigetelése teknőszigetelésként egyben
készül, vagy több lépcsőben. Hőszigetelt szerkezetek esetén a rétegrend páratechnikai ellenőrzése szükséges.

GV lemez helyett SBS-modifikált lemezt javasolunk
Igaz, hogy régen – amikor még nem létezett „vastaglemez”,
és nem ismerték a modifikált bitument – szigeteltek már
víznyomás ellen, de a mai, korszerű üvegszövet és
poliészterfátyol betétes SBS-modifikált lemezek  hidegben
is rugalmasak maradnak, erősebbek és kevésbé érzékenyek
a mozgásokra!
A tapasztalatok szerint nagyobb biztonságot ad, ha a
szigetelőlemez önmagában is biztosítja, a repedések
áthidalását, és a stabilitást.

Alépítményi szigetelések – 2021/06
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A szigetelés rétegrendje a fentiek alapján a következő lehet:
Hőszigeteletlen szerkezetek vízszintes rétegrendje elhelyezkedés szerint
Talajnedvesség elleni szigetelés
• burkolat
• aljzatbeton
• védőréteg
• vízszigetelés
• kellősítés
• szerelőbeton
• tömörített feltöltés

Talajvíznyomás elleni szigetelés
• burkolat
• aljzatbeton
• vasbetonlemez (ellenszerkezet)
• védőréteg
• vízszigetelés
• kellősítés
• szerelőbeton
• tömörített feltöltés

Hőszigeteletlen szerkezetek függőleges rétegrendje kívülről befelé
Talajnedvesség elleni szigetelés
Elkészült pincefalra készülő szigetelés
esetén:
• szivárgóréteg
• szigetelést védő szerkezet
• vízszigetelés
• kellősítés
• simítóréteg (szükség esetén)
• függőleges teherhordó szerkezet
• belső felületképzés
Teknőszigetelés esetén:
• szivárgóréteg
• szigeteléstartófal
• kellősítés
• vízszigetelés
• védő-, illetve beszorítóréteg
• függőleges teherhordó szerkezet
• belső felületképzés
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Talajvíznyomás elleni szigetelés
Elkészült pincefalra készülő szigetelés
esetén:
• szivárgóréteg
• szigetelést védő szerkezet
• vízszigetelés
• kellősítés
• simítóréteg (szükség esetén)
• függőleges teherhordó és egyben
vízszintes víznyomást felvevő szerkezet
(ellenszerkezet)
• belső felületképzés
Teknőszigetelés esetén:
• szivárgóréteg
• szigeteléstartófal
• kellősítés
• vízszigetelés
• védő-, illetve beszorítóréteg
• függőleges teherhordó és egyben
vízszintes víznyomást felvevő szerkezet
(ellenszerkezet)
• belső felületképzés
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Hőszigetelt szerkezetek vízszintes rétegrendje elhelyezkedés szerint (belső hőszigetelés)
Talajnedvesség elleni szigetelés
• burkolat
• aljzatbeton
• elválasztóréteg/párazárás
• hőszigetelés
• vízszigetelés
• kellősítés
• vasalt szerelőbeton
• tömörített kavics

Talajvíznyomás elleni szigetelés
• burkolat
• vasbeton lemez (víznyomás ellen)
• elválasztóréteg/párazárás
• hőszigetelés
• vasbetonlemez (ellenszerkezet)
• védőréteg
• vízszigetelés
• kellősítés
• vasalt szerelőbeton
• tömörített kavics

Hőszigetelt szerkezetek függőleges rétegrendje kívülről befelé (belső hőszigetelés)
Talajnedvesség elleni szigetelés

Talajvíznyomás elleni szigetelés

Belülről kifelé készülő szigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel
páratechnikai problémákat vethet fel

Belülről kifelé készülő szigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel
páratechnikai problémákat vethet fel

Teknőszigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel
páratechnikai problémákat vethet fel

Teknőszigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel
páratechnikai problémákat vethet fel

Amennyiben a belső oldali hőszigetelés
kialakítása elkerülhetetlen, akkor egyedi,
egyeztetés alapján kialakított rétegrend
szükséges, a hőszigetelés belső
oldalára kerülő párazáró réteggel.

Amennyiben a belső oldali hőszigetelés
kialakítása elkerülhetetlen, akkor egyedi,
egyeztetés alapján kialakított rétegrend
szükséges, a hőszigetelés belső
oldalára kerülő párazáró réteggel.

Hőszigetelt szerkezetek vízszintes rétegrendje elhelyezkedés szerint (külső hőszigetelés)
Talajnedvesség elleni szigetelés
• burkolat
• aljzatbeton
• védőréteg
• vízszigetelés
• kellősítés
• vasbeton lemez
• hőszigetelés (XPS)
• elválasztó réteg
• tömörített kavics

Talajvíznyomás elleni szigetelés
• burkolat
• vasbetonlemez (ellenszerkezet)
• védőréteg
• vízszigetelés
• kellősítés
• vasbeton lemez
• hőszigetelés (XPS*)
• elválasztó réteg
• tömörített kavics

*Csak talajvíznyomás esetén alkalmazható termék építhető be.
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Hőszigetelt szerkezetek függőleges rétegrendje kívülről befelé (külső hőszigetelés)
Talajnedvesség elleni szigetelés
Belülről kifelé készülő szigetelés esetén:
• feltöltés/földvisszatöltés
• szigetelést védő szerkezet
• hőszigetelés (XPS)
• vízszigetelés
• kellősítés
• simítóréteg (szükség esetén)
• függőleges teherhordó szerkezet
• belső felületképzés
Teknőszigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel a
hőszigetelés a vízszigetelésen kívül ez
esetben nem helyezhető el

Talajvíznyomás elleni szigetelés
Belülről kifelé készülő szigetelés esetén:
• kavics szivárgóréteg
• szigetelést védő szerkezet
• hőszigetelés (XPS*)
• vízszigetelés
• kellősítés
• simítóréteg (szükség esetén)
• függőleges teherhordó és vízszintes
víznyomást felvevő szerkezet
(ellenszerkezet)
• belső felületképzés
Teknőszigetelés esetén:
• nem támogatott megoldás, mivel a
hőszigetelés a vízszigetelésen kívül ez
esetben nem helyezhető el

*Csak talajvíznyomás esetén alkalmazható termék építhető be.

2.5 Részletképzések
A tervezés során ügyelni kell arra, hogy a tervek biztosítsák a csatlakozások, csomópontok és részletek
szakszerű kialakításának lehetőségét abban az
esetben is, ha az adott tervtípusnak ezeket nem kell
tartalmaznia. Különösen oda kell figyelni, hogy
• a csomópontok, csatlakozások kialakításánál a
szigetelés ezen részei is ugyanazt a teljesítményt
nyújtsák, mint az általános helyeken, ezért a részletképzéseknél többletréteg, vagy kiegészítő
megoldás lehet szükséges,

Az elasztomer többet tud
Az SBS-modifikált, vagy más néven elasztomer
bitumenes lemezek egy rétegben akár 2–3 cm sugarú
élre is ráhajlíthatók, és akár 2–3 cm sugarú hajlatba is
behajlíthatók, de minden egyes réteg esetén csökken a
hajlat sugara a lemez vastagságával.
Ezért ad nagy biztonságot a 4 cm sugarú hajlat.

• a hajlatok sugara ne legyen kevesebb, mint 4 cm. Ennél kisebb hajlat csak hajlaterősítő sávval
szabad kialakítani, de a hajlat sugara ez esetben sem lehet kevesebb 2 cm-nél. Ékszerű kialakítás esetén az ék-forma nagyobbik szöge ne legyen nagyobb, mint 60º.
A hajlatok kialakíthatók cementhabarcsból, bitumenes habarcsból, vagy bitumenes tömítő-hézagoló anyagból is.
Szinteltolás esetén a szerkezeteket úgy kell megtervezni, hogy a szigetelés függőleges szakaszának és a magasabb szinten lévő vízszintes szigetelésnek a csatlakozása mentén a két
sík ne tudjon egymástól elmozdulni. Ennek érdekében a magasabb szinten lévő szigetelés
aljzataként funkcionáló szerelőbeton szélének fel kell támaszkodnia a szigetelés függőleges
szakaszának szigeteléstartó falára. Abban az esetben, ha nem készül szigeteléstartó fal, és
a szigetelés a teherhordó szerkezetre készül, akkor a magasabb szinten lévő szigetelés alatt
lévő szerelőbeton peremét korábban, vagy a szerelőbetonnal egyidejűleg készülő peremgerendával kell alátámasztani, aminek lehajlása kisebb, mint 5 mm, és ami a (metszetrajzon
nem látható) oldalsó falakra támaszkodik fel.
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Amennyiben a határoló falszerkezetek közvetlenül a vízszintes vízszigetelésre kerülnek, akkor
a falak külső oldalról szigetelendők, annak érdekében, hogy az épületet védő szigetelés teljesen folytonos legyen. A homlokzati falak szigetelését minden esetben össze kell kötni a homlokzat lábazati részét védő lábazati szigeteléssel, akkor is, ha a külső járdaszint alacsonyabban
van a belső padlószintnél és akkor is, ha a belső padlószint van mélyebben.
A lábazati szigetelésnek is folytonosnak kell lennie, nem szakadhat meg homlokzat mellé elhelyezett külső lépcső, vagy terasz elhelyezése esetén sem.
Vasbeton pillérek talajnedvesség elleni szigetelések esetén a betonacélok a szigetelés
síkján úgy vezethetők át, hogy
a) a kenhető SIPLAST ELASTIC Speed SEALENT PUR bitumenes poliuretán gyanta alapú
anyag alkalmazása, mely a betonvasak közé kenhető, és a szigetelőlemezhez a lemezek ráolvasztásával és a bitumenes lemezre való felhordással csatlakoztatható. A bitumenes poliuretán gyantát a fémtiszta felületű betonvasakra min. 10 cm magasan kell felkenni.
b) a szigetelési síktól felfelé számítva 40 cm magasságig a pillér vízzáró betonból készül, és a
szigetelés eddig a magasságig a pillérre fel van vezetve. Amennyiben nincs mód a szigetelés
ilyen magasra történő felvezetésére, akkor a szigeteléssel nem fedett részt légpórusos szárító
vakolattal kell bevakolni, az esetlegesen megjelenő nedvesség és sókiválás kezelése céljából.
Vasbeton pillérek talajvíznyomás elleni szigetelések esetén, ha a vasalás nem szakítható
meg, akkor a betonvasakkal egybe hegesztett (előzetesen legyártott) szorítóperemes acéllemezzel lehet a vízszigetelés azonos síkban történő vezetését megoldani, vagy a szigetelés
szintváltásával lehet a pilléralapnak megfelelő alapterületű feltámaszkodási felületet kialakítani. Ez utóbbi esetben a pillér és a kapcsolódó szerkezetek vasalásának kell biztosítani, hogy
a pillér esetleges süllyedése a környező szerkezetekétől ne legyen eltérő.
A dilatációkat talajnedvesség esetén max. 2 cm dilatáció vonalára merőleges, és max. 1
cm dilatáció vonalával párhuzamos várható elmozdulás esetén ki lehet alakítani az alkalmazott bitumenes lemez anyagából, a rétegrendek megduplázásával, talajvíznyomás
elleni szigetelés esetén pedig a szigetelő lemezek közé fektetett további 2 réteg 2 mm
vastag ólom, illetve 1 mm vastag rézlemez vértezősáv elhelyezésével (csomóponti rajz
szerint). Nagyobb mozgás esetén a diltáció szigetelése szorítóperemes-gumibetétes
dilatációs elemmel, vagy bitumenes lemezzel összeolvasztható EPDM dilatációs szalaggal alakítható ki. A dilatációkat úgy kell megtervezni, hogy a tervezésnél figyelembe vett
mozgások bekövetkezése esetén is biztosított maradjon a szigetelés folytonossága és
szigetelőképességének megmaradása. A megfelelő megoldás meghatározásához
szükséges a talajmechanikai (geotechnológiai) szakvélemény és a tervezett épület talajra átadott terhelésének ismeretében, a szerkezettervező mérnök által meghatározandó az épület várható mozgása. Abban az esetben, ha a várható mozgás nemcsak a
szigetelésre merőleges irányú, hanem a dilatációs hézaggal párhuzamos is lehet, csak
olyan dilatációs megoldás alkalmazható, ami 3 irányú mozgás felvételére képes (pl.
EPDM gumiszalag). Az ilyen irányú mozgások esetén javasolt olyan alapozási és szerkezeti kialakítást tervezni, ami az ilyen mozgásokat megakadályozza, illetve csökkenti.
Meglévő szigeteléshez csatlakozás esetén a lehető legnagyobb csatlakozási felületet
kell biztosítani, és elő kell írni a meglévő szigetelés felületének tiszítását és a bitumenes
anyag lánggal történő előolvasztását.
Meglévő épülethez csatlakozás esetén biztosítani kell, hogy az eltérő időben épült épületek eltérő mozgása a szigetelések csatlakozását ne tegye tönkre. Ennek érdekében dilatáció kialakítása szükséges, melynek elhelyezkedése lehetőleg a hóhatár felett, de mindenképpen a mértékadó talajvízszint felett legyen kialakítva úgy, hogy a dilatáció a mozgási
hézag vonalában és egy síkban legyen kialakítva (tehát a mozgási hézag vonalában ne legyen
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síkváltás a szigetelésen belül). A megfelelő kialakításhoz vendégfal, vagy vendégszerkezet
kialakítása lehet szükséges.
Nyílászárók tokszerkezetéhez történő csatlakozás esetében a lángolvasztásos technológia nem alkalmazható, ha a tokszerkezet anyaga fa, műanyag (kemény PVC) vagy bevonattal
ellátott fémszerkezet. Ilyen esetekben a bitumenes szigetelőlemezt Icopal MS 112 tömítő-ragasztó masszával, vagy SIPLAST ELASTIC Speed SEALENT PUR szigetelő- és tömítőmas�szával kell min. 2 cm széles felületfolytonos ragasztással az előkészített, tiszta felületre ragasztani, a lábazatszigeteléssel ellátott, azaz hóhatár alatti részeken. A tartós vízzárás
érdekében mechanikai rögzítés alkalmazása is szükséges. Leszorítóprofil alkalmazása esetén
a rögzítőcsavarok elhelyezése előtt a csavar számára késztített lyuk köré, a rögzítősín és a bitumenes lemez közé Icopal MS 112 tömítő-ragasztó masszát kell nyomni, hogy a csavar rászorításakor annak szárát körülölelve a megfelelő vízzárás biztosítva legyen.

2.6 A szigeteléshez kapcsolódó szerkezetek
A szigetelés aljzata minden esetben vasalt legyen. Csuklópontok esetén, illetve amennyiben lehajlásra lehet számítani az aljzatként szolgáló feltöltés utólagos roskadása, vagy a hőszigetelés összenyomódása miatt, minden esetben alsó-felső vasalás szükséges.
A szerelőbeton vastagsága min. 6 cm legyen (alsó-felső vasalás esetén min. 7–8 cm), és a beton minősége ne legyen rosszab, mint C12.
Talajvíznyomás elleni szigetelés esetén, amennyiben a tervezett szigetelés a mértékadó
talajvízszint alatt készül, akkor gondoskodni kell a talajvízszint süllyesztésről a kivitelezés idejére. A talajvízszint süllyesztése folyamatos szivattyúzással lehetséges, a munkaterület résfalakkal lehatárolása esetén is. Ez esetben a résfalak külső oldalán szükséges a talajvízszint sül�lyesztése, emellett szükséges a munkagödör víztelenítése is. A kialakítandó talajvízszint
süllyesztő rendszer technológiai kialakítása, és üzemeltetésének megtervezése a talaj- és talajvíz viszonyok és az alkalmazott technológia (berendezések, teljesítmény stb.) ismeretében
lehetséges. Tekintettel arra, hogy a talajvízszint süllyesztésnek a szigetelés üzembe helyezéséig működnie kell, a vízszigetelésnek is lehet olyan csomópontja, amelyek segítségével a
szerkezetek elkészülte után is biztosítható a talajvízszint csökkentése, illetve vizsgálata.
Tegyük tisztába!
Függőleges talajvíznyomás elleni szigetelés esetén, amennyiben a szigetelés teknőszigetelésként,
A szerelőbetont aljzatbetonnak is mondják, de ezt a
szigeteléstartó falra készül, a szigetelés és az ellenkifejezést használják a burkolat alá kerülő betonra is,
szerkezet (függőleges fal) közé olyan erőátadó-kitáezért mi a szigetelés alá kerülő betont inkább
masztó réteg szükséges, ami a víznyomás erejét készerelőbetonnak nevezzük.
pes felvenni, és a szigetelést is védi egyben az építési
folyamatok során. Kiselemes falazat esetén ez a réteg
a teherhordó fal építésével párhuzamosan készülő hígfolyós állapotban bedolgozott beszorítóhabarcs- kitöltés lehet min. 2 cm rétegvastagsággal (javasolt a 3 cm), vasbeton falazat esetén pedig min. 2 cm XPS lap, vagy a szigetelés felületére teljes felületű lángolvasztással elhelyezett további réteg bitumenes lemez (ami lehet oxidált bitumenes lemez is az elasztomer
szigetelőlemez felett).
Üzemi- és használati víz elleni szigetelés minden esetben (azaz mind talajnedvesség elleni
szigetelés, mind pedig talavíznyomás elleni szigetelés esetén) külön szigetelésként kell készüljön, az épületet védő vízszigeteléstől nagy szilárdságú védőréteggel (pl. védőbetonnal) elválasztva, annak érdekében, hogy belső átalakítások esetén az épület vízszigetelése véletlenül
se sérülhessen meg.
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A szivárgórendszer kialakítását is tervezni kell.. A tervezés
során figyelembe kell venni a terep lejtésviszonyait, meg kell
határozni a szivárgórendszer egyes elemeinek szintjeit, lejtését. A szivárgórendszer elemei a vízszintes szigetelés síkja
alatt kell, hogy legyenek legalább 15 cm-rel, annak érdekében, hogy a szivárgó víz szintje a szigetelés síkja alatt maradjon. A szivárgórendszerhez tartozó függőlegesen elhelyezett drénlemezeket az általuk takart és védett
szerkezettől csúszó-elválasztó réteggel kell elválasztani (pl.
PE fólia). A drénlemezeket felfüggesztéssel lehet rögzíteni, a
hóhatár felett elhelyezett rögzítőelemekkel.

Miért nem GV?
Az elterjedt szóhasználattal, a fenti rövidítés
alapján “gévés” lemeznek nevezik az
üvegfátyolbetétes lemezeket. Az üvegfátyol
a leggenyengébb hordozó, és jellemzően
oxidált bitumenes lemezek készülnek vele.
Ebben a kiadványban mi a legjobbat ajánljuk,
mivel közös érdekünk, hogy a szigetelés
tartós, az építtető pedig elégedett legyen!

Nem szabad elfelejteni, hogy
• a drénrendszer, drénlemez csak abban az esetben tudja elvezetni a vizet, ha van hova.
Emiatt vízben álló épület esetén drénlemez nem szükséges, de változó talajvízszint
esetén a vízterhelést csökkentheti a vízzel támadott felület egy részén.
• a drénrendszer áramlási ellenállása miatt a szigetelés felületét érő víz lefolyása hosszabb
ideig is eltarhat, és amíg a szigetelést víz borítja, addig a szigetelésre víznyomás hat,
emiatt a drénlemez alkalmazása esetén időszakos talajvizek, rétegvizek víznyomásával
is kell számolni.
• az épület mellett megjelenő vizeket a felszínen kell elvezetni, továbbá pinceszint esetén az
épület mellett lefolyó vizek elvezetéséről is gondoskodni kell, mert amennyiben ezek felgyűlnek, akkor már víznyomásról van szó, tehát ez ellen kell szigetelni.

2.7 Anyagválasztás és technológia meghatározása az általánostól eltérő
esetekben
A kellősítés anyagának kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy
• hideg időszakban csak oldószeres anyag, azaz a SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres kellősítő alkalmazható,
• nedves felület, illetve tűz- és robbanásveszély esetén, valamint beltéri munkáknál
pedig csak vizes bázisú anyag, azaz az ELASTO PRIMER® Speed SBS vizes bázisú kellősítő használható.
Hideg időben, +10 °C fok hőmérséklet alatt az oxidált bitumenes lemezek alkalmazása nem
javasolt, ilyen esetekben az SBS-modifikált termékeket kell használni.
Napfénynek kitett felületeken, amennyiben a bitumenes lemez nem védőréteget – vagy
egyéb. közvetlenül a bitumenes lemez elé kerülő takarást –, akkor palaszórt felületű bitumenes
zárólemezt kell a legfelső rétegként alkalmazni. A zárólemezek beépítéséhez a lapostetők
szigetelésére vonatkozó Alkalmazástechnikai útmutató ad további tájékoztatást.
Talajszint alatti födém, pl. támfalgarázs esetében, valamint a gyökérzethez közeli szigetelések
esetében a vízszigetelésre gyökérálló, gyökérzet ellen védő réteg elhelyezése szükséges.
Lapostetős szerkezetek esetén ez a réteg az ugyancsak a lapostetők szigetelésére vonatkozó
Alkalmazási Útmutató alapján alakítandó ki, oldalfalak külső oldali szigetelésekor a gyökérálló
lemez lehet a szigetelés része, de kiegészítő védőrétegnek is tekinthető. Talajvíznyomás elleni
szigetelés esetén az eltérő típusú bitumenből készült termékek alkalmazása az eltérő tulajdonságok miatt nem megengedett.
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3. KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK
Tervezés hiányában (pl. felújítás esetén) a várható hatások és
igénybevételek megállapítása, a kialakítandó rétegrend meghatározása, valamint az anyagválasztás a munkát elvállaló kivitelező
feladata. A kivitelező kötelessége jelezni, ha az építtető, vagy a
tervező nem megfelelő anyagot határozott meg, vagy a meghatározott anyag és technológia a kivitelezés során ismertté vált
körülmények miatt nem megfelelő. Talajvíznyomás elleni szigetelések elkészítése csak kiviteli tervek alapján megengedett.

Tegyük tisztába!
A bitumenes lemez NEM PAPÍR! Nincs
benne papír, és nem is lesz! A bitumenes
lemez NEM FÓLIA. A bitumenes lemezt
NEM PÖRZSÖLJÜK, hanem az alsó
oldalát lánggal megolvasztjuk, majd ezt
követően a megfelelő aljzatra
ráragasztjuk úgy, hogy a megfolyó
bitumen a teljes felületen szétfollyon.

3.1 A kivitelezés feltételei
A szigetelés csak száraz időben végezhető, a levegő és az aljzatok hőmérséklete egyaránt haladja meg a +5 °C hőmérsékletet, Hidegebb időben történő felhasználás esetén a terméket a
beépítés előtt 24 órán keresztül temperált térben (min. 12 °C fok hőmérsékleten) kell tárolni.
Esős, havas időben, nedves és jéggel borított aljzat esetén szigetelési munka nem végezhető.
Az aljzatnak minden esetben egyenletesnek, síkfogasságtól mentesnek kell lennie, éles részek
a felületből nem állhatnak ki. Az aljzat felülete szilárd, pormentes és száraz legyen.
A készítendő szerkezetek szintjénél magasabban lévő talajvízszint esetén a kivitelezés csak a talajvízszint süllyesztését követően kezdhető meg. Ez egyaránt vonatkozik a vízszigetelés fogadószerkezetére és magára a vízszigetelésre is. Tekintettel arra, hogy a talajvízszint süllyesztésnek
folyamatosnak kell lenni, biztosítani kell a szivattyúk folyamatos üzemeltetését, elektromos üzemeltetés esetén a szünetmentes áramellátását. Az alkalmazott megoldás és annak üzemeltetési feltételei a talajvízszint süllyesztési rendszert elhelyező vállalkozóval előzetesen egyezetetndő.
A szigetelést vízszintes felületen 2 fős brigád is végezheti, függőleges felület esetén min. 3 fő
szükséges, de minden esetben legalább egy szigetelő szakmunkás jelenlétével.

3.2 A szigetelés aljzata
Talajnedvesség elleni szigetelés

Talajvíznyomás elleni szigetelés

A talajnedvesség elleni szigetelés
vízszintes szakaszának aljzatát legalább
C12 minőségű, kavicsfészektől és kiálló
szemcséktől mentes, vasalással erősített
betonból kell készíteni, és felületét léccel
lehúzás után fa simítóval lesimítani.
A talajnedvesség elleni szigetelések
aljzatánál, egyes talajtípusok esetében
számolni kell azzal, hogy a szerelőbeton
alatt lévő tömörített talaj, illetve feltöltés
tömörítése nem egyenletes, vagy nem
teljes értékű (a rá kerülő szerkezet
megsüllyedhet), ezért fontos, hogy az
aljzatbeton vasalt és legalább a
csuklópontokon (pl. alaptest határvonala
felett) kettős vasalású (azaz alsó-felső
vasalással ellátott) legyen.

A talajvíznyomás elleni szigetelés
vízszintes szakaszának aljzatát legalább
10 cm vastag, legalább C16 minőségű,
kavicsfészektől és kiálló szemcséktől
mentes, vasalással erősített betonból kell
készíteni, és felületét léccel lehúzás után
fa simítóval lesimítani.
A talajvíznyomás elleni szigetelések
aljzatánál, egyes talajtípusok esetében, a
talajvízszint süllyesztésekor, számolni kell
talajlazulással, kiüregelődéssel is. Ilyen
esetekben csak akkor lehet megfelelő
talajvíznyomás elleni szigetelést készíteni,
ha a szerelőbeton vasalt és az esetleges
mélyítések és aknák szerkezetének
kialakításánál ezzel a kockázati tényezővel
is számoltak.
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A szigetelés függőleges szakaszának aljzatát legalább 12 cm vastag kisméretű téglából, vagy
15 cm-es zsalukőből kell készíteni, 2,5 m-ként erősítő pillérrel, vagy legalább 20 cm vastag vasalt és
kibetonozott zsalukőből falazva kell kialakítani.
Agresszív rétegvíz, talajvíz esetén az aljzatnak megfelelő vegyszerállóságúnak kell lennie.
A pozitív sarkok nem lehetnek élesek, ezeket min. 2 cm szélességben ívesre, vagy a csatlakozó
felületekhez képest 45º-os szögben javasolt csiszolni, a negatív sarkokban cementhabarcsból,
bitumenes habarcsból bitumenes tömítő, vagy hézagoló anyaggal 4 cm-es sugarú hajlat alakítandó ki.
A szerkezeti dilatációk helyét az aljzatban úgy kell kialakítani, hogy azok a szigetelésben kialakított dilatációnak,
illetve a szigetelésbe beépített dilatációs elemnek megfelelő helyet és rögzítési lehetőséget biztosítsanak.
Az aljzatot tisztítás és portalanítás után modifikált bitumenes alapozóval kell bevonni, ez a folyamat a felület
kellősítése. Száraz aljzat esetén a SIPLAST PRIMER
Speed® SBS kellősítőt, nedves aljzat esetén
ELASTO PRIMER kellősítőt kell használni.

Az ideális kellősítő
A SIPLAST PRIMER Speed ® SBS kellősítő
legfontosabb tulajdonságai, hogy mélyen
beszívódik az aljzatba, gyorsan szárad, száradás
után nem tapad (tehát járható), de a bitumenes
lemez ráolvasztásakor a bitumenes lemezzel
könnyen összeolvasztható, és -25 0C fokig
megtartja tulajdonságait, így függőleges felületek
esetén is erős tapadóhidat képez.

3.3 A kellősítő felhordása
A kellősítő anyagot felhordás előtt az edényben össze kell keverni. A felhordás történhet kefével, ecsettel, hengerrel, valamit megfelelő berendezés alkalmazása esetén szórással is.
A kellősítő anyagok higítása nem megengedett, mivel a higító anyag (oldószeres higító, illetve vizes
bázisú termékek esetében a víz) a gyártás során kialakított összetételt módosítja, a termék tulajdonságait biztosító vegyi szerkezetet károsítja, így a termékek megkötése nem lesz biztosított.
A kellősítésre a szigetelés akkor hordható fel, ha a szigetelés megszáradt, nem ragad a felülete
és ujjpróba esetén nem tapad az ujjra.
Az SBS-modifikált kellősítők száradás után járhatók, felületük nem ragad, de a szigetelőrétegek elhelyezése előtt a felületet portalanítani szükséges.

3.4 A bitumenes lemezek elhelyezése
A bitumenes lemezt – néhány kivételtől eltekintve –
mindig teljes felületű lángolvasztással, illetve függőleges felületeken, a lábazati részek felső pereme alatt, a
hóhatár felett elhelyezett dübeles, leszorító profilos
rögzítéssel kell beépíteni.

A bitumenes lemezek minősége
a kivitelezésre is kihat.
Egy bitumenes lemez akkor ragasztható le könnyen
és gyorsan, ha elegendő mennyiségű bitumen van a
hordozó alsó oldalára felhordva. Ezt a feltételt
általában a 3 mm-nél vastagabb lemezek teljesítik.
Ügyes kezű, gyakorlott kivitelező a vékonyabb
lemezeket is le tudja olvasztani, de mi olyan
technológiát javaslunk, amit minden szakkivitelező
nagy biztonsággal tud alkalmazni.

A 3 mm-nél vékonyabb, illetve 4 kg/m2-nél kisebb
felületsúlyú bitumenes lemezeket kellősített felületre, valamint az előző munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre, bitumenes ragasztómasszával, bitumenes hidegragasztóval, forró bitumennel, vagy kellő
gyakorlat esetén teljes felületű lángolvasztásos leragasztással kell elhelyezni. (Ezeket a lemezeket védőrétegként, illetve szükség esetén kiegyenlítő rétegként történő alkalmazásra is javasoljuk, de erre a
célra alkalmazhatók a vastagabb oxidált bitumenes lemezek is.)
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A 3 mm-nél vastagabb, illetve 4 kg/m2-nél nagyobb felületsúlyú bitumenes lemezeket kellősített felületre teljes felületű lángolvasztásos leragasztással kell elhelyezni.
A teljes felületű lángolvasztás technológiája a következő: A bitumenes lemez a kellősített
felületre, vagy az előző munkamenetben elhelyezett bitumenes lemezre, PB üzemű lángolvasztó
(vagy elektromos, forrólevegős) berendezéssel, a lemez alján lévő bitumenes felület
megolvasztását követően a lemez teljes felületű leragasztásával (azaz teljes felületű lángolvasztással leragasztva) kerül elhelyezésre.
A bitumenes lemezeket a kivitelezés előtt ki kell tekerni és beigazítani, illetve szükség esetén
méretre szabni. A bitumenes lemezek kitekerése lassú, óvatos mozdulattal történjen, a lemezek erős mechanikai behatástól megsérülhetnek. Többrétegű szigetelés esetén az egyes rétegeket min. 33 cm eltolással kell elhelyezni. A hossztoldások egymástól min. 33 cm távol legyenek.
Vízszintes felületek esetén a szigetelőlemezek bármely irányban elhelyezhetők, azonban
több réteg elhelyezése esetén a rétegek azonos irányúak legyenek.
Függőleges felületek esetén a teljes felületű ragadás érdekében a bitumenes lemezeket
karton-, vagy PVC hengerre kell feltekerni, és alulról felfelé haladva a hengert a két végénél
fogva a falfelületre szorítani. Így a megolvadó bitumen biztosítja a teljes felületű feltapadást.
Függőleges felületen a szigetelés csak függőleges irányban készülhet és legfeljebb 2 m hosszú
szigetelőlemez darabokból kell a szigetelést kialakítani.
A függőleges szigetelés minden esetben a vízszintes szigetelést megelőzően készül, kivéve,
ha a függőleges szigetelés külső falon, a fal szerkezetek megépülése után kerül elhelyezésre.
A szigetelés valamennyi rétegének hólyag- és ráncmentesnek kell lennie.
A bitumenes lemezeket a vízszintes és a függőleges felületek esetében egyaránt teljes felületű
lángolvasztással kell a kellősített aljzathoz, illetve a korábban elhelyezett bitumenes lemezhez
ragasztani, vagy más szóval hegeszteni.
A csatlakozó szerkezetek eltérő mozgása esetén a várható mozgás mértékének megfelelően
kialakított, a mozgásokat felvenni képes, és a szigetelés folytonosságát biztosító, a várható
igénybevételnek tartósan ellenálló dilatáció kialakítása szükséges.
A különböző időben és egymáshoz csatlakoztatva készülő lemezrétegek vízhatlan összedolgozásának fontos előfeltétele, hogy a lemezvégződések tiszták, épek és szárazak legyenek,
ezért a csatlakozó lemeztúlnyúlásokat külön védő lemez-sávval kell borítani.
Amennyiben a szigetelést falszigeteléshez utólag csatlakoztatjuk, a vízszintes falszigetelés fal
alól – legalább 15 cm távolságig – kinyúló lemezrétegeit a szennyeződéstől meg kell tisztítani,
az esetleges nedvességet ki kell szárítani, majd a hajlatképzést kialakítani.
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További tudnivalók:
Talajnedvesség elleni szigetelés

Talajvíznyomás elleni szigetelés

• A szigetelő lemezek átlapolásai legalább 10
cm szélesek, függőleges szigetelések
vízszintes irányú hossztoldásai legalább 15 cm
szélesek legyenek. Kivétel, ha az alkalmazott
termék ettől eltérő átfedő-, illetve toldósávval
rendelkezik. Oxidált bitumenes lemezek
esetén az oldaltoldás és a hossztoldás
egyaránt 15 cm széles kell legyen. Kétrétegű
szigetelés esetén az egyes rétegek
átlapolásait fél lemezszélességgel eltolva kell
készíteni. Három réteg alkalmazása esetén az
eltolás 30–34 cm legyen.
A hossztoldások legalább 50 cm távolsággal
legyenek eltolva egymástól.
• A hajlatoknál a szigetelést javasolt
megerősíteni. A szigetelés rétegei közé min.
20 cm széles erősítő (vértező) sávot kell
betenni.
• Talajszint feletti vízszintes felületek esetén, ha
a leterhelés egyenletes, akkor modifikált
bitumenes lemez alkalmazásakor nem
szükséges kellősítés, elegendő a
lángolvasztással pontszerű/foltszerű
rögzítés, de a bitumenes lemezek toldásait ez
esetben is teljes szélességben össze kell
olvasztani.
• A csőátvezetéseket köpenycsöves
szerkezettel javasolt kialakítani.
A köpenycsövet a szigetelési munkák előtt kell
elhelyezni, majd szigeteléskor a
szigetelőlemezt lángolvasztással ráolvasztva
vízhatlan kapcsolattal rázárni, és
szorítógyűrűvel megerősíteni. A haszon- és
köpenycső közötti rést háttér
kitöltés elé elhelyezett tartósan rugalmas,
víz- és fagyálló, korhadásálló tömítőanyaggal
kell kitölteni. (Pl.: Icopal MS 112), de
alkalmazhatók speciális elemek (pl. rubring
gyűrűs, szorítócsavaros gumibetétes),
tömítőelemek is.
• A lábazati részek felső pereme alatt dübeles,
leszorító profilos rögzítés szükséges, a
talajszint felett min. 30 cm magasságban.
A megfelelő rögzítőerő átadása miatt javasolt a
szigetelőlemezt ennél magasabbra felvezetni.

• A szigetelő lemezek hossztoldásai
legalább 10 cm, függőleges felületen 15
cm szélesek legyenek. Kivétel, ha az
alkalmazott termék ettől eltérő átfedő,
illetve toldósávval rendelkezik. Kétrétegű
szigetelés esetén az egyes rétegek
átlapolásait fél lemezszélességgel eltolva
kell készíteni, három réteg alkalmazása
esetén az eltolás 30–34 cm legyen. A
hossztoldások legalább 50 cm távolsággal
legyenek eltolva egymástól
• A hajlatoknál a szigetelést meg kell
erősíteni. Ez úgy történik, hogy a
szigetelés rétegei közé 30–50 cm széles
erősítő (vértező) sávot teszünk be. Toldás
a hajlatban nem lehet, attól legalább 25
cm-re kell az első toldást elkészíteni.
• A csőátvezetéseket a szigeteléshez
vízhatlan kapcsolatot biztosító szorító
acélperemes köpenycsöves szerkezettel
kell kialakítani. A köpenycsövet a szigetelési munkák előtt kell elhelyezni úgy, hogy a
fogadó acélperem a szigetelés aljzatával
egy síkban legyen. A haszon- és
köpenycső közötti rést tömszelencés
lezárással kell kialakítani, melynél az
alkalmazott tömítőanyag beszorítását
csavaros leszorítóelem biztosítja.
Speciális elemek (pl. rubring gyűrűs,
szorítócsavaros gumibetétes)
tömítőelemek alkalmazása esetén javasolt
egy másodlagos, biztonsági tömítés
kilakítása (pl. beszorító kitöltések közé
elhelyezett vízre duzzadó
tömítőanyaggal).
• 4 mm-es vastagságnál vékonyabb
lemezek alkalmazása esetén a szigetelés
rétegszáma annyival növelendő, hogy az
összes réteg vastagsága ne legyen
kevesebb, mint a 4 mm-es lemezek
alkalmazása esetén előírt rétegszám
összvastagsága.
• Egyéb esetekben a 4 mm-nél vékonyabb
bitumenes lemezek csak kiegészítő, vagy
védőrétegként vehetők figyelembe.
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3.5 Részletképzések
A falak alatt elhelyezésre kerülő szigetelés a falsík alól legalább 15 cm szélességben lógjon ki,
mivel így biztosítható, hogy a hozzá csatlakozó szigetelő lemez legalább 10 cm szélességben
ráfedjen, ugyanis a fal tövében a hajlatkialakításhoz is helyre van szükség.
Homlokzati falak esetében a szigetelőlemezt a külső oldalon is hosszabbra kell hagyni, és az
alaptest, illetve alapfal felső – lekerekített, vagy lecsiszolt – éle mentén lehajtani, annak érdekében, hogy a lábazati szigeteléssel később összeépíthető legyen.
A szigetelőlemezekre kerülő ásványi anyagú falazat falazóelemeit min. 1,5 cm vastag habarcs
ágyba kell rakni, abban az esetben is, ha a falazat ragasztott technológiával készül.
Talajnedvesség elleni szigetelések esetén a falak alól kilógó szigetelőlemezt fóliával és desz
kával kell védeni addig, míg a padlószigetelés elhelyezésre nem kerül.
A csőátvezetés védőcsövét (köpenycső) a falszerkezethez rögzíteni kell, hogy az ugyancsak a
falszerkezetre kerülő szigeteléstől ne tudjon elmozdulni. A köpenycső és haszoncső kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy az épület és a külső talaj, illetve feltöltés eltérő mozgása esetén az
átvezett cső ne törjön el, az eltérő mozgásokat bizonyos mértékig követni tudja, ezért a köpenycső és a haszoncső között javasolt a csuklószerű kapcsolat kialakítása. A csövek közötti
tömítés csak rugalmas anyag lehet, javasolt zárt cellás polietilén hurka háttérkitöltés, és
MS-Polimer tömítés alkalmazása.
Meglévő bitumenes lemezhez az új szigetelés a lehető legnagyobb felületen csatlakozzon.
Falban lévő, szabad felülettel nem rendelkező szigetelés mentén a falazat fugáját, illetve a falazóelem fuga melletti élét a szigetelés alatt és felett 2–2,5 cm szélességben le kell csiszolni, különösen ügyelve arra, hogy a falban lévő szigetelés ne sérüljön. Ezt követően a bitumenes
anyag felületét le kell tisztítani, majd azt lánggal aktiválni (előolvasztani), utána bitumenes tömítőtapasszal, vagy a bitumenes lemezről megolvasztás után leválasztott bitumennel a kilógó
szigetelés környezetét kitapaszolni. Úgy kell eljárni, hogy a tapaszolás a bitumenes lemezt körülvegye, és a falfelületen min. 4–5 cm bitumenes felületet biztosítson. A csatlakozó függőleges szigetelés az így kialakuló néhány 4–5 cm széles függőleges bitumenes felületre lángolvasztással ragasztandó fel. Így alakítható ki a vízhatlan szigetelési kapcsolat.

3.6 A szigetelés védelme
A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy az elkészült szigetelés ne sérüljön. Az elhelyezett vízszigetelésen keresztül semmilyen mechanikai rögzítés nem alakítható ki, csak a lábazaton, a 30 cm magas hóhatár vonalán, vagy felette. Amennyiben a hóhatár alatt egyes helyeken
a mechanikai rögzítés elkerülhetetlen, akkor csak speciális domborított alátét alkalmazható
(amibe a dübel feje belesimul), valamint a mechanikai rögzítésre és köré egy elasztomer bitumenes lemezből készült foltot kell lángolvasztással ragasztani, aminek széle az átlyukasztási
ponttól minden irányban legalább 15 cm-re van.
A bitumenes lemez szigetelés elhelyezésének időpontját úgy kell az építkezés ütemezésében
meghatározni, hogy az elhelyezett bitumenes lemezen munkavégzés ne történjen.
A bitumenes lemezekből készülő szigetelést beépítés után azonnal felületvédelemmel kell ellátni, különösen abban az esetben, ha elkerülhetetlen rajta a munkavégzés (például állványok
elhelyezése, munkagépek, szerszámok alkalmazása, anyagmozgatás és tárolás), mely lehet
többször felhasználható anyagból készülő ideiglenes megoldás, vagy a további rétegek elhelyezése során keletkező terhelésnek (pl. betonvasak szerelése, leterhelő réteg súlya) is
ellenálló, véglegesen bent maradó réteg.
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3.7 A szigetelés védőrétege a terheléstől, igénybevételtől és csomóponti kialakítástól függően
Talajnedvesség elleni szigetelés
Védőrétegként – a terheléstől,
igénybevételtől és csomóponti
kialakítástól függően – alkalmazható egy
réteg járható, lépésálló polietilén fólia,
min. 2 mm vastag bitumenes lemez,
bitumenes zárólemez, min. 6 mm vastag
gumiőrlemény lemez, továbbá ezek
valamelyikére vagy homokrétegre
elhelyezett védőbeton.

Talajvíznyomás elleni szigetelés
Védőrétegként – a terheléstől,
igénybevételtől és csomóponti
kialakítástól függően – alkalmazható egy
– vagy több réteg min. 3 mm vastag
bitumenes lemez, bitumenes zárólemez,
min. 8 mm vastag gumiőrlemény lemez,
továbbá ezek valamelyikére vagy
homokrétegre elhelyezett védőbeton.

A védőréteget a szigetelés elkészítése után rögtön el kell helyezni, hogy a további munkák során a szigetelést teljes felületen megvédje a káros mechanikai hatásoktól és a szennyeződéstől
és egyben elválasztó-csúsztató réteget is biztosítson. Védőlemezek esetén az egyes lemezeket átlapolással kell elhelyezni.
A szigetelésre ható felületi nyomás elasztomer bitumenes lemezek esetében a 0,4 MN/m2 értéket, plasztomer bitumenes lemez esetén az 1,0 MN/m2 értéket nem haladhatja meg. Ennél
nagyobb nyomás (terhelés) esetén biztosítani kell a teher megfelelő elosztását, így például pillérek alatt a bitumenes lemezhez szorítóperemmel vízhatlanul csatlakoztatott acéllemez szigetelést célszerű tervezni.
Az elhelyezett bitumenes lemez szigetelésre nem helyezhető olyan szerkezet, szerelvény, ami
a szigetelés átlyukasztásával járó rögzítést igényel, így a vízszigetelésen keresztül víz- és villanyvezetékek dübeles, popszegecses stb. rögzítése szigorúan tilos. Amennyiben ilyen rögzítés igénye jelentkezik, akkor megfelelő mechanikai tulajdonságokkal bíró rátét-, előtét-, illetve
vendégszerkezet elhelyezése szükséges (pl. aljzatbeton, előtétfal).
Függőleges szigetelésekre kerülő hőszigetelést hidegragasztással kell elhelyezni (oldószermentes bitumenes hidegragasztó, vagy poliuretán ragasztó). A szigetelést védő mechanikai
védőréteg, drénlemez elhelyezése előtt csúsztató-elválasztó réteg szükséges.
Lábazatok szigetelésének védelme esetén olyan mechanikai védelem szükséges, ami a szigetelt felülettel határos területen megjelenő hatásoktól védi a lábazati szigetelést (mechanikai
hatások, UV-védelem). A lábazati szigetelés védelmére alkalmas az XPS hőszigetelő anyagból
kialakított, üvegháló erősítésű ragasztótapasszal bevont és lábazati vakolattal ellátott rendszer, műkő, vagy más elemes burkolat is. Ezek rögzítése minden esetben a hóhatár felett kell
történjen.

3.8 A szigeteléshez kapcsolódó egyéb szerkezetek kialakítása
A szigetelőrétegekkel határos munkagödör feltöltése több menetben történjen; egy munkamenetben legfeljebb 50 cm magasságú feltöltés helyezhető el. A feltöltést munkamenetenként kell tömöríteni. Amennyiben függőleges irányban elválasztva különböző anyagokból készülő feltöltés készül (pl. 30 cm széles kavicsból kialakított szivárgóréteg, majd mellette sóder
feltöltés), akkor a két réteg OSB lappal elválasztva alakítható ki úgy, hogy az OSB lapot a feltöltés
egyes rétegeinek elkészülte után mindig magasabbra húzzák.
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Eltérő anyagú feltöltések, valamint az eredeti talaj és a feltöltések közé szűrő-elválasztó réteg
elhelyezése javasolt azért, hogy megakadályozzuk a különböző szemcseméretű és összetételű anyagok keveredését.

4. MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
A műszaki ellenőr feladata a szigetelés – a tervek és alkalmazástechnikai előírások szerinti –
megfelelő kialakításának ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy általában a szigetelést folyamatosan, egymást időben átfedő fázisokban készítik, az eltakarásra kerülő rétegek megfelelőségét
a szokásosnál gyakrabban ellenőriznie kell a műszaki ellenőrnek. A szigetelés egyes tulajdonságai utólagosan csak szúrópróbaszerűen vizsgálhatók meg.
Amennyiben a szigetelésről, vagy annak részleteiről tervek nem készültek, akkor a műszaki ellenőrzés csak az Alkalmazástechnikai Útmutató alapján végezhető, de ez a kiadvány a terveket
nem helyettesíti.
A vízszigeteléssel kapcsolatban minden esetben ellenőrizendő
• a tervekben szereplő, tervezés hiányában az igénybevételeknek és szigetelési funkciónak megfelelő termékek alkalmazása (lehetőség szerint árajánlatadáskor, vagy szerződéskötéskor)
• a szigetelés aljzatának megfelelő kialakítása,
• szigeteléskor az előírtnak megfelelő körülmények (hőmérséklet, csapadékmentesség),
• a szigetelt felület folytonossága, sérülésmentessége,
• a teljes felületű leolvasztás (a felület sehol nem mozog, nem „kopog” ujjakkal ütögetés esetén),
• az átlapolásoknál, hossztoldásoknál, és egyéb csatlakozásoknál a bitumennek a felső lemez
alóli min. 0,5–5 mm széles kifolyása,
• az áttörések, csatlakozási pontok megfelelő kialakítása – elsősorban folytonosság, tömítettség szempontjából,
• a szigetelésre kerülő további rétegek és csatlakozó szerkezetek kialakítása.
Ellenőrizni kell azt is, hogy az elkészült szigetelés a további építési munkák során felületfolytonos és hibátlan felületű maradt, nem károsodott.
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V. Alkalmazható termékek
1. AJÁNLOTT TERMÉKEK
A talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigeteléshez a magas minőségű, kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező termékeink használatát ajánljuk, melyek műszaki paramétereit, így többek között a vastagságát is a Termékadatlapon és a Teljesítménynyilatkozaton feltüntettek szerint garantáljuk. A termékekre vonatkozó dokumentumok megtalálhatók a www.villas.hu weboldalon.

Kellősítés anyagai
SIPLAST PRIMER® Speed SBS

–	oldószeres kellősítő SBS-modifikált bitumennel

ELASTO PRIMER Speed SBS

–	vizes bázisú kellősítő SBS-modifikált bitumennel

Icopal Primer Classic

–	oldószeres kellősítő

Bitumex R

–	oldószeres kellősítő

®

Ajánlott SBS-modifikált bitumenes lemezek
E-G 4 F/K Extra

–	4 mm vastag, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes lemez, üvegszövet hordozón

E-G 45 F/K

–	4 kg/m2 súlyú, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes lemez, üvegszövet hordozón

E-PV 4 F/K Extra

–	4 mm vastag, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes lemez,
poliészterfátyol hordozón

VEDAFLEX G4 E

–	4 mm vastag, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes lemez,
üvegszövet hordozón

Foundation Speed

–	4 mm vastag, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes lemez,

Profile SBS 4,0		 poliészterfátyol hordozón erősített felületvédelemmel

Védőrétegként is alkalmazható SBS-modifikált-oxid (duó) bitumenes lemez
EO-G 4 F/K Extra

–	4 mm vastag, SBS-modifikált-oxid (duó) bitumenes lemez,
üvegszövet hordozón

Védőrétegként, kiegyenlítő rétegként is alkalmazható oxidált bitumenes
lemezek
GV 45

–	4 kg/m2 súllyal gyártott oxidált bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón

Hydrobit GV 45

–	4,5 kg/m2 súllyal gyártott oxidált bitumenes lemez, üvegfátyol hordozón

Ajánlott APP-modifikált bitumenes lemezek
Plastobit PV 40

–	4 mm vastag, APP-modifikált (plasztomer) bitumenes lemez, poliészterfátyol hordozón

Plastobit PV 30

–	3 mm vastag, APP-modifikált (plasztomer) bitumenes lemez, poliészterfátyol hordozón
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Párazáró lemezek
Elastobit Radon AL 4 –	4 mm vastag, SBS-modifikált (elasztomer) bitumenes, alumínium betétes
párazáró lemez, üvegszövet hordozóval. Radon gáz elleni szigetelésekhez
is alkalmazható.
Plaster AL

– 1
 ,8 mm vastag, öntapadó SBS-modifikált bitumenes, alumínium betétes
párazáró lemez

Vedagard Multi SK

–	1,5 mm vastag, öntapadó SBS-modifikált bitumenes alumínium betétes
párazáró lemez

Egyéb termékek
SIPLAST ELASTIC
– bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelőSpeed SEALENT PUR		 és tömítőmassza
ICOPAL MS 112 M	

–	MS-Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza, szürke

VEDATEX

–	oldószertartalmú bitumenes hidegragasztó- és tömítőmassza

Teroson EF TK 395

–	1K PUR ragasztó hőszigetelő táblák ragasztásához

Teroson EF TK 400

–	1K PUR ragasztó bitumenes és szintetikus lemezekhez

További termékek
A Termék- és árkatalógusban, illetve a www.villas.hu és oldalon megtalálható további termékeink a rájuk vonatkozó Alkalmazástechnikai Útmutatóban leírtak figyelembe vételével alkalmazhatók.
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2. AZ ANYAGOK JELÖLÉSE
Az anyagok jelölését példákkal mutatjuk be:

E-PV 4 F/K Extra
Bitumen fajta:
O

Oxidáltbitumen

E

Elasztomerbitumen

P

Plasztomerbitumen

EO

Elasztomer+Oxid (duo lemez)
Hordozó betét:

R, I

Nyerspapír

G, GG Üvegszövet
V, GV Üvegfátyol
PV

Poliészter műanyagfátyol

AL

Alumínium

Cu

Réz
A lemez névleges vastagsága mm-ben a hegeszthető lemezeknél.
A lemez súlya a szigetelőlemezeknél (pl. kg/m²).
A lemez felső felülete:

S

Palazúzalék (színes vagy szürke)

F

Finomhomok

K

Fóliakasírozás

T

Talkum
A lemez alsó felülete:

F

Finomhomok

K

Fóliakasírozás

T

Talkum

D

FiIckasírozás vagy üvegfátyol
Minőségi jelölés: az Extra jelölésű lemezeknél a lemez vastagsága mm-ben van meghatározva

Alépítményi szigetelések – 2021/06

33
A Bramac Kft. által gyártott és forgalmazott termékek jelölése során részben a BMI Grouphoz tartozó, saját területükön kiemelkedő minőséget képviselő márkanevek (pl. SIPLAST,
TEROSON), részben pedig az angol műszaki elnevezések és fantázianevek (pl. SPEED
PROFILE, SYNTAN stb.) jelennek meg, melyek utalnak a termék főbb jellemzőire, illetve alkalmazási módjára.
Néhány további példa:
PRIMER – bitumenes alapozó a bitumenes lemezzel szigetelendő felületek előkészítéséhez
ELASTO-/ELASTIC – rugalmas tulajdonsággal rendelkező termék
SPEED PROFILE® SBS – gyorshegesztésre alkalmas, alsó felületén profilozott elasztomer
bitumenes lemez
AL – a márkanév utáni “AL” betűk, alufólia betétet, illetve réteget jelentenek

Megjegyzés: A termékek gyártására és minősítésére vonatkozó szabvány engedi, hogy az
adott bitumenes lemez vastagságát érintő paraméter mm-ben VAGY felületsúlyban legyen
megadva. A felületsúly szerint gyártott termékek esetében a súly 1 m2-en mért értéket ad,
ezért az ilyen termék esetében nincs minimális lemezvastagság. Adott termék vastagsága
helyenként eltérő lehet, de ez a termékek alkalmasságát és bedolgozási technológiáját nem
befolyásolja.

3. TÁROLÁS
A bitumenes lemezek tekercsben kerülnek forgalomba. A tekercsek száraz, fedett helyen tárolandók, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve nem tárolhatók,
és nem szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani,
hogy a tekercsek ne tudjanak megdőlni.
A kenhető anyagok fémkannában, vagy műanyag edényben kerülnek forgalomba.
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VI. Egyéb kiegészítő termékek
1. Szivárgórendszerek
A rétegvizek szigetelésre és épületszerkezetekre gyakorolt hidrosztatikai nyomását megfelelő
és hosszútávon megbízhatóan működő szivárgórendszerek elhelyezésével lehet csökkenteni.
A szivárgórendszer részei:
• nagy szemű, mosott folyami kavicsból kialakított szivárgó tömb,
• drénlemezek (csúszó-elválasztó réteggel, PP fátyol kasírozással),
• dréncsőrendszer (szűrőréteggel, ellenőrző-tisztító idomokkal)
Az alkalmazott drénrendszer anyagainak megfelelő teherbírásúaknak kell lenniük azért, hogy a
rájuk kerülő talaj terhét, valamint az oldalirányú földnyomást károsodás nélkül elviseljék. A megfelelő teherbírás a talajnyomás, és egyéb terhek ismeretében állapítandó meg. A dréncsőrendszert alkotó dréncsövek sarokpontjainál vizsgáló- és tisztítóaknát kell elhelyezni. A drénrendszer
ellenőrzése és tisztántartása az épület üzemeltetőjének, illetve tulajdonosának a feladata.
A drénrendszer elemeit, valamint az eltérő anyagú és összetételű részeket szűrő-elválasztó réteggel kell egymástól elkülöníteni annak érdekében, hogy anyagaik ne keveredjenek,
és ne szennyeződjenek (pl. ne mosódjon be a drénrendszerbe a talaj felől az iszap).

2. Drénlemezek
Tartósan víznyomás alatt lévő szigetelés esetében a drénlemeznek nincsen víznyomást csökkentő hatása, viszont időszakos vizek, valamint változó talajvízszint esetén a víz eltávozását a
drénlemezek alkalmazásával lehet gyorsítani. (A szűrőréteg kasírozás nélküli dombornyomott
lemez nem drénlemez, csak mechanikai védelem céljából alkalmazható. Ezeket minden esetben
a domborulatokkal kifelé kell elhelyezni, hogy a lapos felület kerüljön a szigetelés felülete felé.)
A függőleges szigetelés elé elhelyezett drénlemez alá polietilén fólia csúsztató-elválasztó réteget kell elhelyezni annak érdekében, hogy a tömörítésre kerülő, illetve természetes módon
roskadó föld a drénlemezt a bitumenes lemez károsítása nélkül tudja elmozdítani.

3. Mechanikai védelem anyagai
Homokréteg (1–2 cm)
• enyhe behatások ellen, valamint szerelő-védő beton alá hagyományos megoldásként elhelyezve – csak vízszintes felületeken alkalmazható
Polietilén fólia (PE fólia)
• a járható, lépésálló típusok elsősorban a bitumenes lemez felületének szennyeződés elleni
védelmére alkalmazhatók – a kivitelezés során gyalogos forgalommal, szállítással nem érintett vízszintes felületeken,
• felületfolytonos technológiai szigetelésként hőszigetelő és lépéshang-szigetelő anyagokon
elhelyezve a felület védelmén túl biztosítja, hogy a betonlé ne nedvesítse át a szigetelést;
továbbá hogy ne jusson be a hőszigetelő táblák, valamint a függőleges felületeken csúsztató
rétegként a függőleges drénlemez és a védeni kívánt hő- vagy vízszigetelés közé.
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Bitumenes lemez (3–4 mm-es)
• a szigeteléshez szükséges rétegrenden felül elhelyezett bitumenes lemez a szigetelés felületére ragasztva mechanikai védőrétegként alkalmazható kisebb mechanikai hatásoknak kitett vízszintes és függőleges felületen. A megfelelő bitumenes lemez kiválasztása során
szempont kell legyen, hogy a megengedett legnagyobb felületi nyomó igénybevétel
SBS-modifikált bitumenes lemezek esetén 0,4 MN/m2, plasztomer bitumenes lemezek alkalmazásakor 1,0 MN/m2 érték, míg oxidált bitumenes lemezek esetén 0,5 MN/m2.
Polisztirol (XPS, EPS) 3–5 cm vastag
• függőleges és vízszintes felületek védelmére használható, amennyiben erős mozgás és
szúróhatás nem éri a felületet
Dombornyomott lemez – min. 8 mm vastag
• vízszintes és függőleges felületek szigetelésének védelmeként alkalmazható – a gyártó által
megadott teherbírási értékek határán belül – vízszintes és függőleges felületen is.
Gumiőrlemény lemez (min. 6 mm)
• aljzatbetonok, szerelőbetonok alá alkalmazható min. 6 mm vastagsággal. Vasalt szerkeze
tek, vasbeton lemezek, ellenlemezek alá min. 8 mm vastag termék beépítése javasolt, de
súlya miatt csak vízszintes felületen. Ezenfelül ideiglenes védelemként is alkalmazható.
Szerelő-védőbeton (6 cm)
• homokrétegre, dombornyomott lemezre, drénlemezre elhelyezve masszív védelmet biztosít a bitumenes lemez szigetelésnek – például vasszerelés, állványozás esetén is

4. Hő- és hangszigetelések
A hőszigeteléseket úgy kell kiválasztani, hogy azok az adott szerkezetben fellépő hatásoknak
ellenálljanak, és funkciójukat megfelelően be tudják tölteni. Az alkalmazott hőszigetelőanyag
típusa függ attól is, hogy hol helyezkedik el a vízszigeteléshez képest.
Száraz oldalon, a szigetelés belső oldalán alkalmazható bármilyen anyagú, megfelelő terhelhetőségű és hőszigetelő képességű hőszigetelőanyag. A nedves oldalon lévő részeken csak
olyan termék alkalmazható, aminek nincs vízfelvevő képessége (pl. megfelelő minősítéssel
rendelkező XPS hab, vagy habüveg). Talajvízzel elárasztott felületekre csak olyan hőszigetelés
építhető be, amely folytonossá tehető, valamint víznyomás hatására sem áll fent a vízfelvétel
problémája, (annak érdekében, hogy az alacsony hőmérsékletű talajvíz ne tudjon mögéjük
folyni). Táblás hőszigetelések esetében ez a feltétel kiemelt figyelemmel kezelendő és csak
olyan termék alkalmazható, ami megfelelő gyári bevizsgálással rendelkezik és a kellő mértékű
hőszigetelést tartósan biztosítani tudja. Amennyiben a padló rétegrendjében lévő hőszigetelő
anyagnak teherhordónak és lépéshangszigetelőnek is kell lennie, javasoljuk, hogy – figyelembe
véve az alkalmazott termék alkalmazástechnikai leírását – a hő- és hangszigetelés két rétegben készüljön. Az alsó, vastagabb rétegből készülő hőszigetelés nagy teherbírású és mérettartó, a rákerülő, akusztikai funkciójú szigetelőréteg pedig kisebb vastagságú (néhány cm-es)
legyen. Ez azért szükséges, hogy a felső réteg aljzat alatti összenyomódása ne okozzon károsodást a rákerülő szerkezetekben. A külső oldali, illetve közvetlenül a talajra kerülő hőszigetelés
esetén csak megfelelő teherbírású és nedvesség-, illetve vízálló anyag alkalmazható.
A belső oldalon elhelyezett hőszigetelés alkalmazásakor a szerkezetet páratechnikai számítással
is ellenőrizni kell! Szükség esetén a méretezés és ellenőrző számítás eredményének függvényében a belső oldalon párazáró réteget kell elhelyezni, hogy a hőszigetelő rétegben elhelyezkedő
harmatponti hőmérsékletű zónába a belső térből érkező pára ne okozzon páralecsapódást.
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A függőleges felületre kerülő hőszigetelések rögzítéséhez bitumenes hidegragasztó, vagy
poliuretán hab alkalmazható. Műanyag alapú hőszigeteléseket láng és hő nem érheti, oldószeres ragasztóval nem ragaszthatók (kivéve, ha ezt az adott termék leírása az alkalmazandó
technológia bemutatása mellett engedi).
A terhelést kapó hőszigetelések terhelhetőségét minden esetben ellenőrizni kell, valamint
szükséges a terhelés hatására kialakuló méretváltozás hatásaival is számolni.

5. Párazáró rétegek
Amennyiben a hőszigetelt szerkezetekbe párazáró réteg elhelyezése szükséges, akkor azt
méretezés alapján kell kiválasztani. Abban az esetben, ha méretezés nem készül, akkor mindenképpen alumínium betétes párazáró lemez alkalmazása szükséges, mivel nagyobb páraellenállású, szigetelési rétegrendbe beépíthető anyag nem létezik. Hőszigetelésre elhelyezés
esetén öntapadó felületű bitumenes lemez alkalmazandó.
Párafékező, vagy más típusú tetőfólia párazáró rétegként nem alkalmazható!

6. Elválasztó, szűrő rétegek
Technológiai szigetelés
• megakadályozza, hogy az építési nedvesség az alatta lévő szerkezetbe jusson, pl. védi a betonaljzat alatt lévő hőszigetelést az átnedvesedéstől. Alkalmazható termék: építőipari polietilén fólia
Csúsztató réteg
• biztosítja az egymás mellett lévő szerkezetek független mozgását, pl. függőleges szigetelés
előtt elhelyezkedő védőréteg, drénlemez esetén. Alkalmazható termék: korhadásmentes
építőipari polietilén fólia
Szűrőréteg
• a vizet és a nedvességet átengedi, de a szemcséket felfogja, így a talajból származó vízben
lévő hordalékot nem engedi át, pl. védi a vízelvezető, drénréteget (kavicságyat) az elszen�nyeződéstől. Alkalmazható termék: nem szőtt poliészter fátyol, vagy geotextília
Drénlemez
• dombornyomott lemez, külső/felső oldalán poliészter fátyollal, vagy esetleg geotextília kasírozással
Drénréteg
• egyméretű, vagy bizonyos szemcseméret tartományban
osztályzott kavics (pl. 16/32 mm-es mérettel), ami a víz
folyását szabadon biztosítja

Filc vagy fátyol?
A tapasztalataink szerint a filc-szerű
anyagokba (pl. geotextília) a finom szemcsék
bele tudnak ülni, és egy idő után eltömítik azt,
míg a polipropilén fátyolnak csak a felületén
tud megülni a hordalék, így nagyobb az esély,
hogy az áramló víz elviszi azt.

7. Tömítések
Talajnedvesség elleni szigetelésnél két oldalról zárt szerkezetekben a tömítések (pl. csövekben, dilatációban alkalmazott tömítésekben) lehetőleg vízre duzzadó, bitumenes anyagból
készüljenek.
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Talajvíznyomás esetén a csőátvezetések köpenycsövének tömítése az alábbi módokon történhet: tömszelencés megoldással – ún. rubring gyűrűs tömítéssel vagy más, hasonló elven működő, azaz mechanikai hatással beszorított gumitömítést tartalmazó gyártánnyal. Talajvíznyomás
elleni szigetelés esetén a beszorított szigetelés mindig a vízzel támadott oldalon helyezendő el.
Nedvesség, víz által ért részeken kialakított tömítésekhez PUR ragasztóhab nem alkalmazható, mivel annak belső szerkezete nem zárt cellás hab, így a víz hatásainak nem áll ellen.

8. Ragasztók
Kannás, vagy flakonos 1K PUR ragasztók alkalmazhatók hőszigetelések és vízszigetelések alj
zatához, vagy egymáshoz történő tartós és erős ragasztásához a vízszigeteléssel védett, vagy
homlokzati zónába, pl. a lábazaton.
Hőszigetelések leragasztásához a Teroson EF TK 395, szigetelőlemezek ragasztásához a Teroson EF TK 400 egykomponensű poliuretán ragasztóhabot ajánljuk.

9. Dilatációs profilok, szalagok
Alkalmazható minden dilatációs anyag, elem, és szerkezet, ami a bitumenes lemezzel megfelelő vízhatlan kapcsolattal összeépíthető. A lehetséges megoldásokat és azok megfelelőségét
a dilatációs megoldás szállítójának kell igazolnia.
Acél befogó profilos, gumibetétes dilatációs elemek (gyártmányok)
• talajvíznyomás elleni szigetelés esetén alkalmazható a bitumenes lemez beszorításával,
2–4 cm-es (vagy gyártmánytól függően akár nagyobb) mozgások esetén
Rugalmas műgumi (EPDM) dilatációs szalagok
• talajnedvesség elleni szigetelés esetén alkalmazható a bitumenes lemezzel összeolvasztva,
2–4 cm-es mozgások esetén (típustól függően)
A szigeteléshez kapcsolódó segédanyagok és szerkezetek kialakítása feleljen meg az arra kidolgozott szabványnak, szakmai irányelveknek. Az alkalmazott termékek anyaga legyen a bitumenes anyagokkal összeférhető.

10. Hőszigetelt indítóelemek falazatokhoz
A piacon az utóbbi időben megjelentek a különböző anyagú hőszigetelt indítóelemek, melyeket a
falazatok legalsó sorába kell elhelyezni. Megfelelő szilárdság mellett a szokásosnál jobb hőszigetelő képességgel rendelkeznek, így optimálisak arra, hogy a hőszigetelés síkváltása, vagy – falazattal megszakítva – a külső és a belső oldalon elhelyezett hőszigetelések között hőhídmentes
kapcsolatot biztosítsanak. Alkalmazásukkal elkerülhető a „T” hőhidak, konzolos szerkezetek hideg térbe nyúló részeinek körbeépítése hőszigetelő anyaggal.
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VII. Szerzői jogvédelem
és szakmai felelősség
Az Alkalmazástechnikai Útmutatóban szereplő információk (szöveg és rajzok) a Bramac Kft. kizárólagos tulajdonát
képezik és teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak.
A rajzok a tervezők számára az általuk tervezett épületek
terveihez szabadon felhasználhatók, de a rajzok egyéb célú
másolása, bemutatása, sokszorosítása, illetőleg bármilyen
formában történő felhasználása kizárólag a Bramac Kft. kifejezett írásbeli, előzetes engedélyével megengedett.
Az alkalmazástechnikai útmutatóban szereplő rétegrendek
és csomópontok a www.villas.hu oldalon elérhetők, dwg formátumban letölthetők és a tervrajzokba beemelhetők. Az így
felhasználásra kerülő rétegrendek és csomópontok leírásában a szerkezethez tartozó BMI Villas terméket fel kell tüntetni. Több alternatíva esetén ez a kiválasztott termékekre vonatkozik.

A kiadvány alapelvei:
A BMI Villas és a BMI Group által gyártott
termékek alkalmazási módját  és feltételeit úgy
határoztuk meg, hogy azok megfeleljenek az
általános  szakmai követelményeknek,
kihasználják a korszerű technológiák által  
biztosított lehetőségeket, és alkalmazkodjanak
az építőipari trendekhez is. További kérdések
és egyedi megoldások esetén keresse
értékesítő és alkalmazástecnikai kollégáinkat.

Az Alkalmazástechnikai Útmutató nem konkrét tervek részét képező műszaki leírás, illetve
terv, ezért tervezői felelősség a kiadvány alapján a termékek forgalmazójára, gyártójára nem
terhelhető át. A más – nem a Bramac Kft.-hez és a BMI Group-hoz tartozó gyártó által – gyártott termékek alkalmazása és beépítése a gyártó által kiadott alkalmazástechnikai előírások
szerint kell történjen, e tekintetben ez az Alkalmazástechnikai Útmutató csak tájékoztató jellegű, abban az esetben is, ha az adott termékek és anyagok a rajzokon megjelennek.
A rajzokon lévő méretek tájékoztató jellegűek, a vízszigetelésen kívüli rétegek és anyagok mérete az alkalmazott terméktől, valamint a tervezett hatások alapján meghatározott követelményektől függ, és a tervezés során határozandó meg. A rajzokon látható elemek a grafikai
lehetőségek szerint formázottak, a valós beépítés ettől eltérhet (pl. lágy anyagok formakövetése, illesztések kialakítása).
A tervezés, kivitelezés, termékek felhasználása során a vonatkozó jogszabályok, szakmai
irányelvek, termékekkel kapcsolatos leírások és útmutatók betartandók, különös tekintettel az
építési tevékenységre, baleset megelőzésre, munkavédelemre, tűzvédelemre, környezetvédelelmre és veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályokra. A Bramac Kft. felelősséget az általa gyártott és forgalmazott termékekkel kapcsolatban vállal az Általános Eladási és Szállítási
Feltételek és a Garanciális feltételek szerint.
Az Alkalmazástechnikai Útmutató, illetve annak kivonatának mindekori legfrissebb változata
elérhető a www.villas.hu weboldalon. A változtatás jogát fenntartjuk.
A rajzok és az írott anyag felhasználásával kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.villas.hu
oldalon, és a rajzokat tartalmazó nyomtatott anyagban található.

Veszprém, 2019. 01. 07
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VIII. Alkalmazási mátrix
Alépítményi szigetelés

Talajvíznyomás
elleni szigetelés 4–9 m-ig

Talajvíznyomás
elleni szigetelés 4 m-ig

talajszint
alatt
Talajnedvesség elleni
szigetelés talajszint alatt

Talajnedvesség elleni
szigetelés talajszint felett

Lábazati szigetelés

Alépítményi szigetelések
anyagai és rétegszámuk

Szigetelésvédelem

talajszint
felett

GYORSAN FEKTETHETŐ BLUESPEED ÉS SPEED PROFILE® SBS MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK
Foundation Speed Profile SBS 4,0

1

1

1

2

3

Vedaflex G4 E

1

1

1

2

3

HEGESZTHETŐ SBS MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK
E-PV 4 F/K Extra

1

1

1

2

3

E-G 4 F/K Extra

1

1

1

2

3

E-G 45 F/K

1

1

2

3

1

2

2

DUO OXID+SBS MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK
EO-G 4 F/K Extra
APP MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK
Plastobit PV 30

2

2

2

Plastobit PV 40

1

1

1

2

3

1

1(+1)

1(+2)

1(+3)

PÁRATECHNIKAI BITUMENES LEMEZEK
Elastobit Radon AL 4
OXIDÁLT BITUMENES LEMEZEK
GV 45

2*

Hydrobit GV 45

2*

GV 35
Hydrobit GV 35

Megjegyzések:
* Csak az aljzatszerkezetre vonatkozó speciális feltételek teljesülése esetén.
A tájékoztatás nem teljeskörű. A megfelelő termék kiválasztása és felhasználása a Termékadatlap, és az
Alkalmazástechnikai ismertetők alapján kell történjen.
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IX. R
 étegrendek és részletrajzok
jegyzéke
1. Talajnedvesség esetén alkalmazható rétegrendek és csomópontok
Rétegrendek
TN1-RTG-01-0

Megnevezés
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TN1-RTG-02-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:

TN1-RTG-03-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
vízszintes szerkezetek:

TN1-RTG-11-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés esetén
függőleges szerkezetek:

TN1-RTG-12-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés esetén
függőleges szerkezetek:

TN1-RTG-13-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés esetén
függőleges szerkezetek:

Szigetelésvédelem

Szerkezet

47
bitumenes lemez vagy
PE fólia

aljzatbeton
48

EPS

aljzatbeton
49

bitumenes lemez vagy
PE fólia

aljzatbeton
50

beszorító habarcs

kiselemes falazat
51

PS hab

vasbeton falszerkezet
52

bitumenes lemez

vasbeton falszerkezet

TN1-RTG-15-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-RTG-16-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-RTG-17-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-RTG-18-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

drénlemez

vasbeton falszerkezet

Megnevezés

Szigetelésvédelem

Szerkezet

Csomópontok
TN1-CSP-01-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-01-2

TN1-CSP-01-3

TN1-CSP-02-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti belülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

Oldalszám

53
drénlemez

kiselemes falazat
54

drénlemez

vasbeton falszerkezet
55

drénlemez

kiselemes falazat
56

Oldalszám
57

bitumenes lemez
vagy PE fólia
XPS

aljzatbeton
vasbeton talpgerenda
58

EPS
XPS

aljzatbeton
vasbeton talpgerenda
59

EPS
XPS

aljzatbeton
vasbeton talpgerenda
60

bitumenes lemez
vagy PE fólia
beszorító habarcs

aljzatbeton
kiselemes falazat
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TN1-CSP-02-2

TN1-CSP-02-3

TN1-CSP-02-4

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti belülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-03-0

TN1-CSP-03-1

TN1-CSP-03-2

TN1-CSP-04-0

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal kívülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér belülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-04-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-04-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér kívülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-05-0

TN1-CSP-05-1

TN1-CSP-05-2

TN1-CSP-06-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal belülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal kívülről hőszigetelt padlóval
vízszintes szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás hőszigeteletlen padlóval
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-06-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
függőleges hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-06-3

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
függőleges hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-06-4

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
függőleges hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:

TN1-CSP-07-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőáttörés hőszigeteletlen pincefal esetén
hőszigetelés nélkül
függőleges szerkezetek::
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61
bitumenes lemez
vagy PE fólia
beszorító habarcs

aljzatbeton
kiselemes falazat
62

EPS
drénlemez

aljzatbeton
kiselemes falazat
63

bitumenes lemez vagy
PE fólia
drénlemez

aljzatbeton
kiselemes falazat
64

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
65

EPS

aljzatbeton
66

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
67

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
68

EPS

aljzatbeton
69

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
70

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
71

EPS

aljzatbeton
72

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
73

bitumenes lemez
vagy PE fólia

aljzatbeton
74

EPS

aljzatbeton
75

EPS

aljzatbeton
76

EPS

aljzatbeton
77

drénlemez

kiselemes falazat
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TN1-CSP-07-2

TN1-CSP-07-3

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőáttörés hőszigeteletlen pincefal esetén
hőszigetelés nélkül
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőáttörés hőszigetelt pincefal esetén
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-07-4

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőáttörés kívülről hőszigetelt pincefal esetén
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-08-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és extenzív zöltető találkozása
külső oldali hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-08-2

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és intenzív zöltető találkozása
külső oldali hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-09-1

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata hőszigeteletlen padlóval
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel,
függőleges hőszigetelés nélküll
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

TN1-CSP-09-2

TN1-CSP-09-3

TN1-CSP-10-1

TN1-CSP-10-2

TN1-CSP-10-3

TN1-CSP-10-4

TN1-CSP-10-5

TN1-CSP-10-6

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata belülről hőszigetelt padlóval
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel,
függőleges hőszigetelés nélküll
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata hőszigeteletlen padlóval
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel,
függőleges hőszigetelés nélküll
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
teknőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
teknőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtött pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtőtt pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtőtt pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel és hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

78
drénlemez

vasbeton falszerkezet
79

drénlemez

kiselemes falazat
80

drénlemez

vasbeton falszerkezet
81

drénlemez

kiselemes falazat
82

drénlemez

kiselemes falazat
83

bitumenes lemez
vagy PE fólia
drénlemez

aljzatbeton
kiselemes falazat
84

EPS
drénlemez

aljzatbeton
kiselemes falazat
85

EPS
drénlemez

aljzatbeton
kiselemes falazat
86

XPS
beszorító habarcs

kiselemes falazat
kiselemes falazat
87

XPS
beszorító habarcs

vasbeton falszerkezet
vasbeton falszerkezet
88

XPS
beszorító habarcs

kiselemes falazat
kiselemes falazat
89

XPS
beszorító habarcs

vasbeton falszerkezet
vasbeton falszerkezet
90

XPS
drénlemez

vasbeton falszerkezet
kiselemes falazat
91

XPS
drénlemez

vasbeton falszerkezet
vasbeton falszerkezet
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2. Talajvíz esetén alkalmazható rétegrendek és csomópontok
Rétegrendek

Megnevezés

TV2-RTG-01-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-RTG-02-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-RTG-03-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső oldali hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:

TV2-RTG-04-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső oldali hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

Szigetelésvédelem

Szerkezet

92
védőbeton

vasbetonlemez
93

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
94

védőbeton

vasbetonlemez
95

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez

TV2-RTG-11-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falon
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-12-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falon
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-14-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falonl
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-15-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-16-0

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-17-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-RTG-18-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

drénlemez

vasbeton falszerkezet

Megnevezés

Szigetelésvédelem

Szerkezet

Csomópontok
TV2-CSP-01-1

TV2-CSP-01-2

TV2-CSP-01-3

TV2-CSP-01-4

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
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Oldalszám

96
beszorító habarcs

kiselemes falazat
97

PS hab

vasbeton falszerkezet
98

bitumenes lemez

vasbeton falszerkezet
99

drénlemez

kiselemes falazat
100

drénlemez

vasbeton falszerkezet
101

drénlemez

kiselemes falazat
102

Oldalszám
103

védőbeton
beszorító habarcs

vasbetonlemez
kiselemes falazat
104

védőbeton
PS hab

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
105

védőbeton
bitumenes lemez

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
106

gumiőrlemény lemez
beszorító habarcs

vasbetonlemez
kiselemes falazat
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TV2-CSP-01-5

TV2-CSP-01-6

TV2-CSP-02-1

TV2-CSP-02-2

TV2-CSP-02-3

TV2-CSP-02-4

TV2-CSP-03-1

TV2-CSP-03-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat kiselemes falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges
hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazatvasbeton falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges
hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat kiselemes falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges
hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges
hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér szorítóperemes acéllemezzel
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér szorítóperemes acéllemezzel
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-04-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér vagy fal tömbalappal
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-04-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér vagy fal tömbalappal
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-05-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigeteletlen padlón
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-05-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigeteletlen padlón
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-05-3

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigetelt padlón
belső oldali vízszintes hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-05-4

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigetelt padlón
belső oldali vízszintes hőszigeteléssel
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-06-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás, liftakna kialakítása
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

107
gumiőrlemény lemez
PS hab

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
108

gumiőrlemény lemez
bitumenes lemez

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
109

védőbeton
drénlemez

vasbetonlemez
kiselemes falazat
110

védőbeton
drénlemez

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
111

gumiőrlemény lemez
drénlemez

vasbetonlemez
kiselemes falazat
112

gumiőrlemény lemez
drénlemez

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
113

védőbeton

vasbetonlemez
114

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
115

védőbeton

vasbetonlemez
116

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
117

védőbeton

vasbetonlemez
118

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
119

védőbeton

vasbetonlemez
120

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
121

védőbeton

vasbetonlemez
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TV2-CSP-06-2

TV2-CSP-07-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás, liftakna kialakítása
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
függőleges szerkezetek::

TV2-CSP-07-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
hőszigetelés nélkül
függőleges szerkezetek:

TV2-CSP-07-3

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-CSP-08-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és extenzív zöldtető csatlakozása
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-CSP-08-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és extenzív zöldtető csatlakozása
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
függőleges szerkezetek:

TV2-CSP-09-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszint-süllyesztő kútfej kialakítása
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-09-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata belülről hőszigetelt padló esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel,
függőleges hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-10-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Síkbeki vértezett dilatáció (20 mm mozgásig)
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-10-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Síkbeki vértezett dilatáció (20 mm mozgásig)
hőszigetelés nélküll
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-11-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lírás szerkezeti dilatáció (30-40 mm mozgásig)
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-11-2

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lírás szerkezeti dilatáció (30-40 mm mozgásig)
hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:

TV2-CSP-12-1

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat részleges teknőszigetelés esetén
kiselemes fallal hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:

TV2-CSP-12-2

TV2-CSP-12-3

TV2-CSP-12-4

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat részleges teknőszigetelés esetén
vasbeton fallal hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat részleges teknőszigetelés esetén
kiselemes fallal hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszinti fallábazat részleges teknőszigetelés esetén
vasbeton fallal hőszigetelés nélkül
vízszintes szerkezetek:
függőleges szerkezetek:
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122
gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
123

bitumenes lemez

vasbeton falszerkezet
124

drénlemez

vasbeton falszerkezet
125

drénlemez

vasbeton falszerkezet
126

drénlemez

kiselemes falazat
127

drénlemez

kiselemes falazat
128

védőbeton

vasbetonlemez
129

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
130

védőbeton

vasbetonlemez
131

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
132

védőbeton

vasbetonlemez
133

gumiőrlemény lemez

vasbetonlemez
134

védőbeton
drénlemez

vasbetonlemez
kiselemes falazat
135

védőbeton
drénlemez

vasbetonlemezvasbeton falszerkezet
136

gumiőrlemény lemez
drénlemez

vasbeton falszerkezet
kiselemes falazat
137

gumiőrlemény lemez
drénlemez

vasbetonlemez
vasbeton falszerkezet
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X. Rétegrendek és részletrajzok
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1. T
 alajnedvesség esetén alkalmazható rétegrendek
és csomópontok
Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Talajnedvesség
elleni szigetelés
bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend hőszigetelés
nélkül

…
Vízszintes
rétegrend
hőszigetelés nélkül
Rv 1rtg. GV 35
vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
…
4 F/K
4 F/K Extra
, vagy
Vedaﬂex G4E,
Rv 1rtg.
1rtg. E-G
GV 35
vagyExtra,
GV45vagy
vagyE-PV
polietilén
(PE) fólia
védőréteg
vagy
Foundation
Speed
Proﬁle
SBS
4.0,
vagy
Plastobit
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex
G4E,PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST
PRIMER®
Speed
SBS
vagy
ELASTO
PRIMER®
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy PlastobitSpeed
PV 40SBS
teljeskellősítő
felületű lángolvasztással leragasztva
…cm
vasbeton
lemez
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…
…cm vasbeton lemez

TN1-RTG-01-0
TN1-RTG-01-0

…
Pv.

Rv
Rv

Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó
előírásoknakmutat
és követelményeknek
megfelelően
aktualizálandó.
A rajz az
Alkalmazástechnikai
Útmutató
"Szerzői
jogvédelem, ésa
A rajz elvi megoldást
be, tervben történő
felhasználás
és megvalósítás
esetén
a műszaki tartalom
az adott
körülményeknek,
szakmai
felelősség"
című
fejezetben,
illetve
a
www.villas.hu
oldalon
leírtak
szerint
használható
fel.
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső hőszigeteléssel
Rv

TN1-RTG-02-1

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
Rv

TN1-RTG-03-2

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. polietilén (PE) fólia technológiai szigetelés, illetve páratechnikai számítás alapján
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
Rf

TN1-RTG-11-0

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
Rf

TN1-RTG-12-0

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) PS hab hőszigetelés
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
Rf

TN1-RTG-13-0

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
Rf

TN1-RTG-15-0

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
Rf

TN1-RTG-16-0

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
Rf

TN1-RTG-17-2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Alépítményi szigetelések – 2021/06

56

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel (XPS)
Rf

TN1-RTG-18-2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti hőszigeteletlen padlóval
Rv

TN1-CSP-01-1

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

15 cm

min. 30 cm

Rf

Jsz.

Rf

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-01-2

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1rtg. Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv

Pv.

15 cm

min. 30 cm

Rf

Jsz.

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint feletti kívülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-01-3

…
…úsztató réteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
Rv
…
Pv.

15 cm

min. 30 cm

Rf

Jsz.

Rf

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

Lábazat talajszint alatti hőszigeteletlen padlóval
teknőszigetelés
esetén (függőleges hőszigetelés nélkül)
…
Rv

TN1-CSP-02-1

1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

min. 30 cm

1,5%
Jsz.

Rv

Rf
12 cm

Pv.

15 cm

15 cm

18 cm

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti hőszigeteletlen padlóval
falra…elhelyezett vízszigeteléssel
Rv

TN1-CSP-02-2

1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

min. 30 cm

1,5%
Jsz.

Rv

Rf
12 cm

Pv.

15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti belülről hőszigetelt padlóval
falazatra
elhelyezett vízszigeteléssel, és hőszigeteléssel
…
Rv

TN1-CSP-02-3

1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

min. 30 cm

1,5%
Jsz.

Rf

Rv
Pv.

15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lábazat talajszint alatti kívülről hőszigetelt padlóval
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel, és hőszigeteléssel
Rv

TN1-CSP-02-4

…
1rtg. GV35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

min. 30 cm

1,5%
Jsz.

Rv
Rf

12 cm

Pv.

15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal hőszigeteletlen padlóval
Rv

TN1-CSP-03-0

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

Pv.

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-03-1

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem
15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Teherhordó fal kívülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-03-2

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. polietilén (PE) fólia technológiai szigetelés, illetve páratechnikai számítás alapján
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

Rv
Pv.

Pv.

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér hőszigeteletlen padlóval

40-45 cm vízzáró vasbeton

Rv

TN1-CSP-04-0

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Pv.

Rv
Pv.

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-04-1

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

40-45 cm vízzáró vasbeton

Pv.

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér kívülről hőszigetelt padlóval

40-45 cm vízzáró vasbeton

Rv

TN1-CSP-04-2

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. polietilén (PE) fólia technológiai szigetelés, illetve páratechnikai számítás alapján
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

Pv.

Rv
Pv.

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal hőszigeteletlen padlóval
Rv

TN1-CSP-05-0

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-05-1

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal kívülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-05-2

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás hőszigeteletlen padlóval
Rv

TN1-CSP-06-1

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rv
Pv.

Rf

Pv.

15 cm

Rf

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-06-2

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
Pv.
…
Rv

Rf
Pv.

15 cm

Rf

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
Rv

TN1-CSP-06-3

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
Pv.
…
Rv

Rf
Pv.

15 cm

Rf

…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm hőhídmegszakító elem
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás belülről hőszigetelt padlóval
függőleges
hőszigeteléssel
…
Rv

TN1-CSP-06-4

1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
Pv.
…

Rf

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem
15 cm
…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
…cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Plaster AL, vagy Micoral NB öntapadó párazáró szigetelőlemez teljes felületen a hőszigetelésre ragsztva
2 cm (min.) beszorítóhabarcs
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
TN1-CSP-07-1

Csőáttörés hőszigeteletlen pincefal esetén
hőszigetelés nélkül
Rf

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

Rf

10 cm

lejtés > 1,5%

15 cm

10 cm

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
TN1-CSP-07-2

Csőáttörés hőszigeteletlen pincefal esetén
hőszigetelés nélkül
Rf

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

10 cm

lejtés > 1,5%

15 cm

10 cm

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
TN1-CSP-07-3

Csőáttörés hőszigetelt pincefal esetén
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rf

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

Rf

10 cm

lejtés > 1,5%

15 cm

10 cm

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
TN1-CSP-07-4

Csőáttörés kívülről hőszigetelt pincefal esetén
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rf

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

Rf

10 cm

lejtés > 1,5%

15 cm

10 cm

15 cm

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal, és extenzív zöldtető találkozása

min.50 cm

Rf

TN1-CSP-08-1

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Graviﬂex 4,2 Speed Proﬁle ® SBS vagy Graviﬂex 5,2 Speed Proﬁle ® SBS teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
Rv
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…

Rf

Rv

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Graviﬂex 4,2 Speed Proﬁle ® SBS vagy Graviﬂex 5,2 Speed Proﬁle ® SBS teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm lejtésképző beton
…cm vasbeton lemez
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal, és intenzív zöldtető találkozása

min. 50 cm

Rf

TN1-CSP-08-2

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Vedaﬂor WS-X gyökérálló bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1 rtg. Villaverde WS-I gyökérálló bitumenes lemez teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
Rv
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…

Rf

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Vedaﬂor WS-X gyökérálló bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1 rtg. Villaverde WS-I gyökérálló bitumenes lemez teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm lejtésképző beton
…cm vasbeton lemez
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Alépítményi szigetelések – 2021/06

83

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata hőszigeteletlen padlóval
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel, függőleges hőszigetelés nélkül
Rv

TN1-CSP-09-1

…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rf

Rv
Pv.

15 cm

Rf

Drén szivárgócső
…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata belülről hőszigetelt padló esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel, függőleges hőszigetelés nélkül
Rv

TN1-CSP-09-2

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1rtg. Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rf

Rv
Pv.

15 cm

Rf

Drén szivárgócső
…
1rtg. GV 35 vagy GV45 vagy polietilén (PE) fólia védőréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pincefal lábazata belülről hőszigetelt padló esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel, függőleges hőszigeteléssel
Rv

TN1-CSP-09-3

…
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1rtg. Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)
…cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton lemez
…

Rf
Pv.

Rv

15 cm
Hőhídmegszakító falazóelem

Drén szivárgócső
…
Rf 1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
teknőszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-1

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. ICOLEP L30 öntapadó alátétlemez (a polisztirol felületre öntapadó bitumenes lemez kerül)
…cm EPS/XPS hőszigetelés
…

Pv.

min. 30 cm

Rf1

Rf2

Jsz.

Rf2

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
teknőszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-2

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

min. 30 cm

Pv.

Rf1

Jsz.

Rf2
…
12 cm (min.) vastagságú méretezett szigeteléstartó fal
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
2 cm (min.) PS hab hőszigetelés
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf2
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtött pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-3

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. ICOLEP L30 öntapadó alátétlemez (a polisztirol felületre öntapadó bitumenes lemez kerül)
…cm EPS/XPS hőszigetelés
…

min. 30 cm

Rf1

Jsz.

Rf2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf2
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-4

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm EPS/XPS hőszigetelés
…

Pv.

min. 30 cm

Rf1

Jsz.

Rf2

Rf2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtött pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-5

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. ICOLEP L30 öntapadó alátétlemez (a polisztirol felületre öntapadó bitumenes lemez kerül)
…cm EPS/XPS hőszigetelés
…

Pv.

min. 30 cm

Rf1

Rf2

Jsz.

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. simítóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rf2
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtött pince esetén
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel, és hőszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-6

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
……cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…

min. 30 cm

Pv.

Rf1

Jsz.

Rf2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1 rtg. PE fólia (polietilén fólia) csúsztatóréteg
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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2. Talajvíz esetén alkalmazható rétegrendek
és csomópontok
Talajvíz
Talajvíz elleni
elleni szigetelés
szigetelés bitumenes
bitumenes lemezzel
lemezzel
Vízszintes rétegrend hőszigetelés nélkül
Vízszintes
rétegrend hőszigetelés nélkül
…
Rv
Rv

TV2-RTG-01-0
TV2-RTG-01-0

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést
vasbeton lemez
…cm
védő beton
…cm
szigetelést
védőréteg
beton(PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
1rtg. védő-elválasztó
1rtg.
védő-elválasztó
réteg
(PE fólia,
bitumenes
lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV
4 F/KGV35,
Extra,GV45
vagy Vedaﬂex
G4E,
2rtg. E-Gvagy
4 F/KFoundation
Extra, vagySpeed
E-PV Proﬁle
4 F/K Extra,
vagy
Vedaﬂex
G4E,
SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
vagy Foundation
Speed SBS
Proﬁle
SBSELASTO
4.0, vagy
PlastobitSpeed
PV 40SBS
teljeskellősítő
felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST
PRIMER® Speed
vagy
PRIMER®
1rtg.
SIPLAST
PRIMER®
Speed
SBS
vagy
ELASTO
PRIMER®
Speed
SBS
kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…cm vasbeton aljzat
…
…

Rv
Rv

Pv.
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
A rajz elvi megoldást
be, tervben történő
felhasználás
és megvalósítás
esetén
a műszaki tartalom
az adott
körülményeknek,
vonatkozó
előírásoknakmutat
és követelményeknek
megfelelően
aktualizálandó.
A rajz az
Alkalmazástechnikai
Útmutató
"Szerzői
jogvédelem, ésa
vonatkozó
előírásoknak
és
követelményeknek
megfelelően
aktualizálandó.
A
rajz
az
Alkalmazástechnikai
Útmutató
"Szerzői
jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-RTG-02-0

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső oldali hőszigeteléssel
Rv

TV2-RTG-03-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszintes rétegrend belső oldali hőszigeteléssel
Rv

TV2-RTG-04-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falon
Rf

TV2-RTG-11-0

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm beszorító habarcs
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falon
Rf

TV2-RTG-12-0

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm polisztirolhab védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
teknőszigetelés szigeteléstartó falon
Rf

TV2-RTG-14-0

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
…rtg. GV 35 vagy GV 45 bitumenes lemez védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf

TV2-RTG-15-0

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf

TV2-RTG-16-0

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső hőszigeteléssel
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf

TV2-RTG-17-2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Függőleges rétegrend külső oldali hőszigeteléssel
falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
Rf

TV2-RTG-18-2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

Rf

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm beszorító habarcs
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm polisztirolhab védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-3

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
…rtg. GV 35 vagy GV 45 bitumenes lemez védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-4

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm beszorító habarcs
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-5

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
min. 2cm polisztirolhab védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-01-6

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Pv.

15 cm

Rv

15 cm

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
…rtg. GV 35 vagy GV 45 bitumenes lemez védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat elemes falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-02-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem

5 cm 10 cm

20 cm

min. 100 cm
…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm hőhídmegszakító elem
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-02-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf
Rv
Pv.

5 cm 10 cm

20 cm

min. 100 cm

Rf

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat elemes falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-02-3

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem

5 cm 10 cm

20 cm

min. 100 cm
…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm hőhídmegszakító elem
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat falra kerülő szigeteléssel
belső oldali vízszintes és külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-02-4

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf
Rv
Pv.

5 cm 10 cm

20 cm

min. 100 cm
…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér szorítóperemes acéllemezzel
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-03-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

Pv.

15 cm

vízszigetelés leszorítása
150/14 acél peremmel

15 cm

acéllemez szigetelés
14 mm acéllemezből

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér szorítóperemes acéllemezzel
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-03-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

Pv.

15 cm

vízszigetelés leszorítása
150/14 acél peremmel

15 cm

acéllemez szigetelés
14 mm acéllemezből

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér vagy fal tömbalappal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-04-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
Rv
…
Pv.

15 cm

Leterhelő vb. lemez

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Alépítményi szigetelések – 2021/06

116

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vasbeton pillér vagy fal tömbalappal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-04-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
Rv
…
Pv.

15 cm

Leterhelő vb. lemez

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigeteletlen padlón
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-05-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigeteletlen padlón
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-05-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigetelt padlón
belső oldali vízszintes hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-05-3

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Válaszfal elhelyezése hőszigetelt padlón
belső oldali vízszintes hőszigeteléssel
Rv

TV2-CSP-05-4

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv
Pv.

Hőhídmegszakító falazóelem

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás, liftakna kialakítása
hőszigetelés nélkül

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
Pv.
…
Leterhelő vb. lemez

15 cm

Rv

TV2-CSP-06-1

Rv
Akna Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Szinteltolás, liftakna kialakítása
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-06-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…
Pv.

15 cm

Leterhelő vb. lemez

Rv
Akna Pv.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés teknőszigetelés esetén
hőszigetelés nélkül
Rf

TV2-CSP-07-1

…
…cm szigetelést tartó fal
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
…rtg. GV 35 vagy GV 45 bitumenes lemez védőrétegként alkalmazva
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

lejtés > 1,5%

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
hőszigetelés nélkül
Rf

TV2-CSP-07-2

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

lejtés > 1,5%

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Alépítményi szigetelések – 2021/06

125

Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Csőátvezetés falazatra elhelyezett vízszigeteléssel
külső oldali függőleges hőszigeteléssel
Rf

TV2-CSP-07-3

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés
…1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…

Rf

15 cm

lejtés > 1,5%

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és extenzív zöldtető csatlakozása
külső oldali függőleges hőszigeteléssel

…
…cm külső oldalán PP fátyollal kasírozott drénlemez
…cm víznyomásnak kitehető hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Graviﬂex 4,2 Speed Proﬁle ® SBS vagy Graviﬂex 5,2 Speed Proﬁle ® SBS teljes felületen lángolvasztással leragasztva
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
Rv
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…

50 cm

Rf

TV2-CSP-08-1

Rf

Rv

…
…cm külső oldalán PP fátyollal kasírozott drénlemez
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Graviﬂex 4,2 Speed Proﬁle ® SBS vagy Graviﬂex 5,2 Speed Proﬁle ® SBS teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm lejtésképző beton
…cm vasbeton lemez
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Támfalgarázs fal és intenzív zöldtető csatlakozása
külső oldali függőleges hőszigeteléssel

…
…cm külső oldalán PP fátyollal kasírozott drénlemez
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Vedaﬂor WS-X gyökérálló bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1 rtg. Villaverde WS-I gyökérálló bitumenes lemez teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
Rv
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…

50 cm

Rf

TV2-CSP-08-2

Rf

…
…cm külső oldalán PP fátyollal kasírozott drénlemez
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1 rtg. Vedaﬂor WS-X gyökérálló bitumenes lemez teljes felületen lángolvasztással leragasztva
1 rtg. Villaverde WS-I gyökérálló bitumenes lemez teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm lejtésképző beton
…cm vasbeton lemez
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.

Rv
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszint-süllyesztő kútfej kialakítása
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-09-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…
vízszigetelés leszorítása
150/14 acél peremmel

változó

Rv

25 cm

~20 cm

az átmenő csődarabhoz
folyamatosan sarokvarrattal
vízhatlanul hegesztett ﬁx perem

25 cm

szűrőkút

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Vízszint-süllyesztő kútfej kialakítása
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-09-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…
vízszigetelés leszorítása
150/14 acél peremmel

változó

Rv

25 cm

~20 cm

az átmenő csődarabhoz
folyamatosan sarokvarrattal
vízhatlanul hegesztett ﬁx perem

25 cm

szűrőkút

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Alápincézett épület lábazata fűtetlen pince esetén
teknőszigeteléssel
Rf1

TN1-CSP-10-1

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. ICOLEP L30 öntapadó alátétlemez (a polisztirol felületre öntapadó bitumenes lemez kerül)
…cm EPS/XPS hőszigetelés
…

Pv.

min. 30 cm

Rf1

Rf2

Jsz.

Rf2

…
…cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)
1rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
1 rtg. símitóhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm elemes falszerkezet (tégla, vagy zsalukő)
…

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Síkbeli vértezett dilatáció (max.20 mm mozgásig)*
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-10-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rv

25 cm
2 mm vastag ólomlemez, vagy
1mm vastag lágy vörösréz lemez vértezősáv

Pv.

4 cm

30 cm

50 cm

100 cm

2 mm vastag ólomlemez, vagy
1mm vastag lágy vörösréz lemez vértezősáv

130 cm

*A dilatáció vonalával párhuzamosan csak 10mm mozgás megengedett. Lásd továbbá az alkalmazástechnikai útmutató 2.5 szakaszát.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lírás szerkezeti dilatáció 30-40 mm mozgásig*
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-11-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…
beszorított gumi
Rv
dilatációs szalag
Pv.

*Az alkalmazott dilatációs szalag fajtájától függően.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Lirás szerkezeti dilatáció 30-40 mm mozgásig*
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-11-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…
beszorított gumi
Rv
dilatációs szalag
Pv.

*Az alkalmazott dilatációs szalag fajtájától függően.

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat részleges teknőszigetelése elemes falazattal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-12-1

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, GV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Mértékadó
talajvízszint
+50cm

Rv
Pv.

min. 15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat részleges teknőszigetelés esetén vasbeton fallal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-12-2

…
…cm vasbeton lemez
…cm szigetelést védő beton
1rtg. védő-elválasztó réteg (PE fólia, GV35, HV45 bitumenes lemez, homok)
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Mértékadó
talajvízszint
+50cm

Rv
Pv.

35 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat részleges teknőszigetelése elemes falazattal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-12-3

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Mértékadó
talajvízszint
+50cm

Rv
Pv.

min. 15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
…cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Pinceszint fallábazat részleges teknőszigetelés esetén vasbeton fallal
hőszigetelés nélkül
Rv

TV2-CSP-12-4

…
…cm vasbeton lemez
…cm gumiőrlemény védőlemez
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton aljzat
…

Rf

Mértékadó
talajvízszint
+50cm

Rv
Pv.

min. 15 cm

15 cm

15 cm

…
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-PV 4 F/K Extra, vagy Vedaﬂex G4E,
vagy Foundation Speed Proﬁle SBS 4.0, vagy Plastobit PV 40 teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
…cm vasbeton falszerkezet
…
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és
szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.
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3.
T
 oldási módok
Talajnedvesség
elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Egy rétegű, elasztomer bitumenes lemezekkel

Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Egy rétegű, elasztomer bitumenes lemezekkel

- TN1-RTG-01-0
- TN1-RTG-02-1
- TN1-RTG-03-2
2. függőleges felületen
- TN1-RTG-11-0
- TN1-RTG-12-0
-2.TN1-RTG-13-0
függőleges felületen
- TN1-RTG-15-0
-- TN1-RTG-16-0
TN1-RTG-11-0
-- TN1-RTG-17-2
TN1-RTG-12-0
-- TN1-RTG-18-2
TN1-RTG-13-0
- TN1-RTG-15-0
- TN1-RTG-16-0
- TN1-RTG-17-2
- TN1-RTG-18-2

10 cm

LEMEZTOLDÁS

10 cm
LEMEZTOLDÁS

10 cm

- TN1-RTG-01-0
- TN1-RTG-02-1
-1.TN1-RTG-03-2
vízszintes felületen

LEMEZTOLDÁS

LEMEZTOLDÁS

10 cm

1. vízszintes felületen

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu
oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.

Alépítményi
– 2021/06
A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom
az adottszigetelések
körülményeknek,
a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu
oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.
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Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Két rétegű, oxidált bitumenes lemezekkel

1. vízszintes felületen
- TN2-RTG-01-0
- TN2-RTG-02-1
- TN2-RTG-03-2

LEMEZTOLDÁS

10-15 cm

min. 33 cm

10-15 cm

Függőleges felületen történő alkalmazás (és így toldás) az alkalmazástechnikai útmutató szerint
nem megengedett!

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu
oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.
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Talajvíznyomás elleni szigetelés bitumenes lemezzel
Két rétegű, elasztomer bitumenes lemezekkel

1. vízszintes felületen
- TV2-RTG-01-0
- TV2-RTG-02-0
- TV2-RTG-03-1
- TV2-RTG-04-1

LEMEZTOLDÁS

10 cm

min. 33 cm

10 cm

min. 33 cm
15 cm

- TV2-RTG-04-1
- TV2-RTG-11-0
- TV2-RTG-12-0
- TV2-RTG-14-0
- TV2-RTG-15-0
- TV2-RTG-16-0
- TV2-RTG-17-2
- TV2-RTG-18-2

15 cm

2. függőleges felületen

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a
vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu
oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.
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Bramac Kft.
Házgyári út 1.
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www.villas.hu

2021/6.

