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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása
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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)
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40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
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42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése
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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)
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11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
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16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
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17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet
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felújítandó)
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vakolat leverendő.
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elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
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36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)
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vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
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rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)
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impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
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és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
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3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
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5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
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agyagtapasztással, agyagsimítással.
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végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
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13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
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17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek
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végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
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Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
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impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
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ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

paticsfal

vályogtégla

vegyes kő falazat

új építésű tégla

fa oszlop



GSPublisherVersion 0.0.100.54

web: www.jassomuhely.hu

tel: (+36 30) 982 77 31
e-mail: info@jassomuhely.hu

JASSÓ Építészműhely Kft.
cím: H-2000 Szentendre, Aradi u. 10.

TERVEZŐ: ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ:
JASSÓ SÁNDOR

JASSÓ Építészműhely Kft. É/1 13-0837

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

-JASSÓ Építészműhely Kft.

ORBÁN VINCE

STATIKUS TERVEZŐ:
MARÓT BALÁZS

FABIUS PLUS Kft. T-T 13-9287

FAANYAGVÉDELMI SZAKÉRTŐ:
VARRÓ BEÁTA

Fecz-com Bt. FV-Sz 01-12284

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Tetőszinti alaprajz

TERVFAJTA:

2018. 03. 09.

DÁTUM:

ÁLLAGMEGÓVÁSI
KIVITELI TERV

LÉPTÉK:

T03
RAJZSZÁM:

m 1:50
H-2000 Szentendre, Városház tér 3.

Szentendre város
önkormányzata

MEGRENDELŐ:

H-2000 Szentendre, Rákócz utca 1. hrsz.: 2317
PROJEKT HELYSZÍNE:

PROJEKT NEVE:

Népművészetek Háza

A terv 0,00 szintje a földszinti padlósík szintje

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
SZLÁVIK KRISZTINA ANNA

JASSÓ Építészműhely Kft. -

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

V 13-2177W9 Mérnökiroda Kft.

BENKE SZILVESZTER

12345678910111213141516171819

1,03 1,03 93 1,15 88 1,09 98 1,01 1,02 1,01 99 77

1,02 98 96 90 99 91 1,03 1,05 1,02 1,11 94 1,04 97 1,08 1,02 99 1,00 1,09

2,
3088

2,
13

1,
65

60

+2,25 +2,20

+2,59

+2,55

+2
,3

9

+2
,5

9

székoszlop 10/10 könyökfa 10/10derékszelemen 10/10

élszaru 12/12

kötőgerenda 18/18

fiókgerenda 18/18

fiókváltó 18/18

fiókváltó 18/18

szarufa 10/15

szarufa 12/12

fiókgerenda 18/16

torokgerenda 10/10

taréjszelemen 10/10 kakasülő 10/10

élszaru 10/10

sárgerenda 15/15

23.

teljes felületű deszkázat

a fiókváltók felső síkján

teljes fe
lületű deszk

ázat

új ásvá
nyi s

zálas h
őszig

.

teljes felületű deszkázat

a lépcső tetősíkján, beltérben

24.

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.
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8.
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7.

3.

2.

25.

28.
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1.

8.

2.

1.3.

8.

1.

38.39.

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
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25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)
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35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent
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lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)
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40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
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járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el
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30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
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és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.
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impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
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végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó
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25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
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29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással
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felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása
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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 
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szerint
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tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
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felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
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44. A tornác mellett kavicssáv készítése
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45. Tornác kültéri megvilágítása
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2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
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végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)
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hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására
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újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el
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és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
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szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
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tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
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37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
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25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása
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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el
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Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
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FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)
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11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.
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17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el
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31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)
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35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent
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36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)
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kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
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fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
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oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
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felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
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37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
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25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
1. Fugák visszakaprása 2 cm mélységben, majd

újrafugázás javított mészhabarccsal
2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
lábazati vakolat készítendő. (lábazati vakolat: KEIM
Porosan-Trass-Zementputz és Trass-Sanierputz-NP
és KEIM Porosan - Dichtungsschlamme vízzáró
vakolat)

3.  WTA vakolat készítendő (a meglévő vakolat leverését
követően) pl.:KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP
alapvakolat és Trass-Sanierputz-NP

4. Javított mészhabarcs vakolat készítendő (meglévő
vakolat eltávolítása, felület tisztítása után)

5. Agyag anyagú falszerkezeten, a meglévő
feltáskásodott, hiányos vakolat javítandó, pótlandó,
agyagtapasztással, agyagsimítással.

6. Tégla anyagú falszerkezet, a meglévő feltáskásodott,
hiányos vakolat javítandó, pótlandó, javított
mészhabarcs vakolattal.

7. Fehérre meszelendő oltott mész alapanyagból.
8. Szilikát festés készítendő pl.: KEIM Contact-Plus és

Granital
9. Mosható festés készítendő pl.:KEIM Ecosil-ME
10. A lábazati kő és tégla felületek tisztítandók,
impregnálandók. (pl: Remmers Funcosil SNL impregnáló)

PINCESZINT
11. Kő anyagú falba épített fa oszlopok talajjal érintkező

végei károsodtak, a károsodott rész visszavágandó, a
kivágott rész helyén kő visszafalazás készítendő, a
meglévő falazat kőanyagával azonos kőből.

12. A falba épített fa elemek felülete tisztítandó,
felületkezelése felújítandó. ( pl: Remmers)

13. Új deszka terítés készítése, a meglévő deszka födém
tetejére, 3 cm vtg. deszkázatból, teljes felületű
védőkezeléssel, áztatással kezelve. Új deszkázat
készítése eltolt takarással a meglévő deszkázatra, a
fa tartógerendázatra feltámasztva, gerendák felett
toldva.

14.  Új homok ágyazat készítése, téglaburkolat alá. Az
ágyazat változó magasságával a földszinti padló felső
felülete vízszintesben tartandó

15. A homlokzat kapujában található beton lépcsőfokok
tisztítandók, betonjavítóval javítandók  a meglévő
beton színéhez hasonlóra, impregnálandók.(pl:
Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
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terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
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magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
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Sakret Rekoncrete PCC és Remmers Funcosil SNL)

16. Új plexi lapok elhelyezése rozsdamentes acél
távtartókkal a jelenlegi kialakítással azonos
geometriával.

FÖLDSZINT
17. A paticsfallal épült szakasz szerkezeti elemeinek

feltárása és felülvizsgálata a kivitelezés során
végzendő.

18. A vályog nyíláskiváltások javítása agyagtapasztással.
19. Meglévő fa vitrin felújítása, üvegfelülettel, falszerkezet

bemutatására (bemutatatandó falszerkezet szintén
felújítandó)

20. A szomszéd által, az épületre elhelyezett vakolat és
polisztirol anyagú hőszigetelés eltávolítandó.

21. A hőszigetelés alatt esetlegesen megmaradt korábbi
vakolat leverendő.

22. 12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés készítése, felső
oldali páraáteresztő fóliával (pl.:ásv. szálas
hőszigetelés; pl: Knauf Nobasil MPE vagy Rockwool
Deltarock; páraáteresztő alátéthéjazat; pl: Dörken
Delta Vent-s Plus)

23. Karbantartó járda készítendő, a nem járható
hőszigetelésen való átközlekedés biztosítására

PADLÁS

24. Az épület szomszéd felőli oldalán, a talpszelemen alatt
elhelyezkedő sárgerenda a csatlakozó épület mentén
újra cserélendő (pontos hossz a kivitelezés során
határozható meg)

25. Új hódfarkú cserépfedés készítendő a tető teljes
felületén (Creaton Klassik 18x38 cm kerekvágású,
antik engóbozott, NUANCE)

26. A függőeresz horganylemez anyagú fekvőereszre
cserélendő az utca felé lejtéssel kialakítva

27. A meglévő ház alatti átvezetésre rákötött ejtőeresz
csatorna biztonsági túlfolyóként újra elkészítendő,
horganylemezből

28. Új horganylemez anyagú függőeresz alakítandó ki, új
csatornatartó vasak alkalmazásával

29. Új horganylemez anyagú eresz ejtőcső helyezendő el,
forrasztott hattyúnyak kialakítással

30. Vízgyűjtő üst helyezendő el

TORNÁC
31. A kő lépcsőfokok tisztítandók, kőjavítóval javítandók

és kiegészítendők, a megfelelő méretű lépcsőfokok
kialakítandók. A meglévő kő színével azonos
anyaggal, impregnálandók.(pl: Monulit vagy Terzith
és Remmers Funcosil SNL) 

32. Új beton alaptestek építése tartószerkezeti leírás
szerint

33. A csapóeső elleni védelem érdekében a fa
tornácoszlopok végére egyedi acél talpak
rögzítendők, tűzihorganyzott acélból, tartószerkezetei
terv szerint

34. Új kisméretű tégla lábazat készítendő fa
tornácoszlopok új acél tartószerkezete köré, 30 cm
magasságig. Tégla lábazat fugázandó, teljes lábazati
felület impregnálandó. (pl: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

TÁMFAL
35. A támfal teljes felülete újra vakolandó, kent

vízszigetelés készítendő ( pl: Mapelastic Foundation)
 

36. A támfal mögé felületszivárgó helyezendő (pl.:
Perimate Di geotextíliával)

37. A támfal belső oldalán a külső utcasík fölött 10 cm-rel
vonalmenti, betonba ágyazott szivárgó alakítandó ki,
kulékavicsból, geotextíliával körbevéve, melyet az
egyesített szenny- és csapadékvíz elvezető
rendszerre rá kell kötni. ( pl: ACO drén rendszer)

38. A támfal fedés az újra beépíthető és új téglák
felhasználásával újra elkészítendő, lejtés min. 3% az
udvar felé

39. Tégla támfalfedés fugázandó, teljes felület
impregnálandó (pl.: Remmers Funcosil SNL
impregnáló)

HARANGOZÓ LÉPCSŐ
40. Új alapozás tartószerkezeti tervek szerint
41. A lépcső oldalán elhelyezett új deszkaburkolat készül,

zárt hézagkialakítással. Mindkét oldali gyalult
felülettel, vékonylazúr kezeléssel.(pl: Remmers) Szín:
barna ral 8014

KERT
42. Meglévő zöldfelületek megtartásával új növények

telepítése kertterv szerint (T09-es tervlap)
43. Szomszéd falszárítóakna lefedés cseréje. A ház fala

mentén 20 cm szélességben tűzihorganyzott acél
járórács készítendő, míg a járórács és az akna széle
közötti felületen tűzihorganyzott bordás acéllemez
helyezendő el

44. A tornác mellett kavicssáv készítése

ELEKTROMOS

45. Tornác kültéri megvilágítása
46. Fa lépcső megvilágítása

FALAK
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2. A mindenkori csatlakozó térszínhez viszonyított -20 - +

30 cm magasságig a meglévő vakolat leverendő, új
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Budakalászi mészkő kút meglévő medence mellé
tipegők kavicságyban

Viburnum opulus 'Compactum'  1-1db (kb 1m magas)

Hypericum calycinum 196db (20-30cm magas)

Iris germanica bordó/fehér színkeverék 41db (virág nélkül 40-50cm, virággal 70-80cm, májusban)
Viburnum opulus  1db (kb 2m magas)
Lavandula x intermedia 'Grappenhall' 20db (virág nélkül 40cm, virággal 70cm, nyáron folyamatosan)

tervezett cserje 1,2-2m

tervezett évelő 60-100cm

tervezett talajtakaró 20-30cm

tipegő kavicságyban
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