POROTHERM 38 Klíma

külső fal rétegrend
- belső vakolat (15 cm)
- POROTHERM 38 Klíma
- külső hőszigetelő vakolat r. (35 cm)

födém rétegrend
- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- POROTHERM födémszerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy
mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés
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lábazat rétegrend
- belső vakolat (15 cm)
- POROTHERM 38 Pincetégla
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol
hőszigetelés ("v" cm)
- ragasztás (08 cm)
- TERCA falburkoló klinker lap (08 cm)
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- Penter klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj
1-1,5%
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- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés
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R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés
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2.1. Külső teherhordó fal lábazata
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vakolaterősítő háló

PTH 38 Klíma + vakolat
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