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1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

VÁROSHÁZA FELÚJÍTÁSA  
 

 UTCAI HOMLOKZATOK 
/LÁBAZAT, VAKOLT FELÜLETEK/    

ÁLLAGMEGÓVÁSI TERVE 
 

SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.  

  



 
 

1. Előzmények 
 

A tervezési terület Szentendre belvárosában található műemlékileg védett területen. Az épület 
műemlék, műemléki törzsszám: 7324 
 

A JASSÓ Építészműhely Kft. megbízást kapott az épület tulajdonosától, Szentendre Város 
Önkormányzatától, hogy az érintett épületre vonatkozó, állagmegóvási és rekonstrukciós tervét 
készítse el, az alábbi tartalomra vonatkozóan:  
 
UTCAI HOMLOKZATOK / LÁBAZAT, VAKOLT FELÜLETEK/ ÁLLAGMEGÓVÓ MUNKÁINAK 
TERVEZÉSE  
 
A tervezési munkák tagolása: 

 
I. homlokzat:  Főhomlokzat – Városház tér 3. ; törtfehér 
II. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 3 tengelyes, törtfehér 
III. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 9 tengelyes, barna 
IV. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 4 tengelyes, törtfehér 
V. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 14 tengelyes, sárga 

 
 

A kivitelezési munkák fázisolása: 
 

I. homlokzat:  Főhomlokzat – Városház tér 3. ; törtfehér 
  homlokzat:   2. fázis 
  lábazat:  1. fázis 
 
 

II. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 3 tengelyes, törtfehér 
  homlokzat:   1. fázis 
  lábazat:  1. fázis 
 
 

III. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 9 tengelyes, barna 
  homlokzat:   4. fázis 
  lábazat:  4. fázis 
 

 
IV. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 4 tengelyes, törtfehér 

  homlokzat:   3. fázis 
  lábazat:  1. fázis 
 

 
V. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 14 tengelyes, sárga 

  homlokzat:   5. fázis 
  lábazat:  1. fázis 

 

  



Az épület jelen tervei állagmegóvási munkákat tartalmaznak, funkcionális és homlokzati 
átalakítások nélkül.  
A tervezett felújítási munkáknak régészeti érintettsége nincs. 
 
A tervezési feladat az alábbi részek tervezésére nem terjed ki: 

- homlokzati nyílászárók felújításának tervezése  
- az épület gépész és elektromos rendszereinek tervezésére  
- a tűzrendészeti kialakítások felülvizsgálatára 
- épületen belüli tervezésre 

 
Jelen dokumentáció a homlokzati nyílászárókra vonatkozóan csak a színezés meghatározására 
terjed ki, a homlokzati és lábazati felületek színezésével összhangban. 

 
 

2. Adatok: 
 
Funkció: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  
Cím: 2000 Szentendre Városház tér 3.  
Hrsz: 2330 
Műemléki törzsszám: 7324 

Beépítési mód : zártsorú 
Az épület irodaépület. 
Az épület részlegesen alápincézett. 
Az épület részlegesen földszint + 1 emelet  illetve földszint + 2 emelet kialakítású. 
Padlástér részlegesen beépített. 
 
 

3. Általános leírás: 
 

Városháza helyén, a Városház tér felőli oldalon, tornácos épület állt, a XVIII. században. 
Bővítésre került a XIX. sz.-ban. A XVIII. századi magját több bővítéssel és emeletráépítéssel a 
mai alakjára átalakították 1924-26 között. Emeletes, U alakú, három utcára néző épület: Rákóczi 
F. u., Városház tér, Bajcsy Zsilinszky u. 
Főhomlokzat: emeletén 8 tengely. Két részre tagolódik: a baloldalon a főpárkány alatt falsávok 
között egyszerű keretezésű ablakok, zárókővel, könyöklő párkánnyal és mellvéddel. A jobb 
oldalon a bejárati kapu felett erkély és ajtó, e mellett fejezetes falpillérek között hatalmas ablak. 
A tagolt főpárkány íves oromfal. A földszint 7 tengelyes, kosáríves ablakokkal, vasráccsal, 
neobarokk főkapuval. 
Rákóczi F. u. homlokzat: földszintjén elfalazott boltíveken ablakok. Az emelet 3 tengelyes 
fejezetes lizénák között óriás méretű ablakok. A 9 tengelyes új szárny íves kapubejáróval 
csatlakozik. 
Bajcsy Zsilinszky u. homlokzat: 4 tengelyes régi és 14 tengelyes új szárny. 

 

  



4. Tervezési feladat:  
 
 

I. homlokzat: Főhomlokzat – Városház tér 3. , törtfehér 
 

1. Csapadékvíz elvezetés 
a. ereszcsatorna: homlokzat függő esőcsatorna rendszere cserélendő, 

csatornatartókkal együtt. A horganyzott acéllemez helyett horganylemez 
alkalmazása, mázolt acél tartókkal, szín: RAL-9004.  

b. ejtőcső: Az esőcsatorna függőleges ejtőcső része cserélendő, anyaga 
horganyzott acéllemez helyett horganylemez, szegmensekből forrasztott 
hattyúnyakkal. A csatornatartó vasak szintén cserélendők, mázolandók, szín: 
RAL-9004.  

c. bádogozás: A meglévő osztópárkányfedés, a tagozatok tetején-, az 
ablakpárkányokon elhelyezkedő fedés, illetve a Rákóczi utca felé eső 
oromfalat lefedő bádogozás cserélendő, új horganylemez anyagú fedés 
készítendő. Az oromfal tető felőli horganyzott lemez szegése javítandó, 
falcsatlakozásnál újra tömítendő. 

d. járda: A lábazati vakolat készítése során a macskakövezett járda 40 cm 
szélességben bontandó. A járda újrakövezése során vízzáró fugázás készül. 
A járda, fal felőli oldalára visszakerülő kövek 2%-os kifelé lejtésben 
kivitelezendők, falhoz való csatlakozásuknál műgyantával tömítve. 
A csatornalevezetésnél a járda 1 m szélességben újrafugázandó a falsíktól a 
járdaszegélyig. 
 

2. Vízszigetelés 
a. falszigetelés: A vízszintes falszigetelés a homlokzat teljes hosszában, külső- 

és belső oldalról egyaránt végzett injektálással készítendő. Síkja a 
mindenkori járdasík felett +20 cm legyen. minimum két soros injektálással, 
zsugorodásmentesen szilárduló furat- és hézagkiöntő habarccsal. (pl. MC-
Bauchemie Oxal VP I T flow) 

b. lábazatszigetelés: A homlokzat csapóeső, illetve hó elleni védelmét biztosító 
lábazati szigetelés készítendő, lábazati vízzáró vakolatként. A vakolat 
leverését követően újra elkészítendő, járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon 
jelölt magasságig, a járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve. 
(pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM 
Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
 

3. Homlokzati felület, tagozatok 
a. homlokzat felület: A sérült, feltáskásodott homlokzati falfelület vakolata 

leverendő és a vakolat javítandó, a párkány és faltagozatok megtartásával. A 
vakolat a lábazat felett, minimum 1 m magasságig, a rajzon jelölt területen 
WTA (légpórusos vakolatra) cserélendő. ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-
NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-
szárító vakolat)  
A WTA javító-szárító vakolat feletti falfelület vakolata megtartandó. A 
falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A 
sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, a  
párkány és faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM 
Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 

  



A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9294 vagy KEIM 9295 
Homlokzat színei kivitelezés megkezdése előtt mintafelület festéssel 
véglegesítendők!!! 

b. lábazat: A lábazat teljes magasságában újra elkészítendő. Tetején 30°-os 
kifelé lejtéssel kialakítva. A lábazat a rajzon jelöltek szerint lábazati 
(Dichtungschlamme vízzáró vakolat), illetve WTA légpórusos vakolattal 
készül. A lábazati vakolat felső síkjának vonalvezetése a rajzon jelöltek 
szerint készül, alsó síkja a mindenkori járda felső síkja alatt 20 cm, felső 
síkja a járda felső síkja felett min. 30 cm. A WTA légpórusos vakolat felső 
síkja a rajzokon látható szinten, de a lábazati vakolat síkjától min. 1m-re 
kerül felvezetésre.  
Vízzáró vakolat: (pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-
NP és KEIM Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
WTA vakolat: ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–
Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-szárító vakolat) 
A simított vakolt lábazati felület vékonyvakolása a lábazat teljes vakolt 
felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Az új lábazat színe a vakolat anyagától függetlenül egységesen KEIM 9552.  

c. nyílászáró keretezés: A nyílászárók keretezése, a károsodott zónákban 
javítandó.  
A keretezések,tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés,tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298.  

d. tagozatok: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298.  

e. homlokzatban kialakítandó süllyesztés: A kaputól balra elhelyezkedő három 
földszinti nyílás körül a vakolat visszakaparásával visszaállítandó a további 
földszinti nyílászárók körül elhelyezkedő ~2 cm mélységű süllyesztés 
készítendő. 

f. kőelemek:  
1. A kő kapukeret, illetve a bejárati tengely további kőelemei, 

tisztítandók, kőrestaurátori munkaként javítandók, impregnálandók. 
2. Kő burkolatú terasz újrafugázandó, a kő burkolatot hidrofób 

védelemmel kell ellátni ( pl: Remmers Funcosil SNL ) 
3. A Bajcsy-Zsilinszky utca felé eső sarkon kialakított kő támpillér 

tisztítandó teljes felületén újra fugázandó.  
g. belső oldali vakolat: A kaputól jobbra eső zónában (kis házasságkötő terem) 

a belső oldalon, a földszinti belső padlósíktól fölfelé a mennyezet 
magasságáig a meglévő vakolat leverendő, majd WTA (légpórusos vakolat 
készítendő) a homlokzati fal belső oldalán. ( pl: KEIM Porosan-

  



Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  
WTA javító-szárító vakolat) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a jelenlegi 
színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy CAPAROL Sylitol ) 
 

4. Kapcsolódó tűzfalak :  
a. homlokzat felület: A tűzfal Városház tér felőli és a tető felőli felületein 

felújítandó. A tető felőli falfelület a meglévő horganyzott lemez szegés felett. 
A falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. 
A sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, 
a  párkány és faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM 
Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9294 vagy KEIM 9295 
 

5. Kiegészítők 
a. szellőzőrács: A homlokzaton elhelyezkedő szellőzőrács, acél sodrony 

rovarhálóval felújítandó. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és 
fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

b. ablakrács: A homlokzat földszinti ablakai elé felszerelt rácsok felújítandók. 
Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

c. korlát: A bejárat feletti terasz korlátvasai felújítandók. Felületkezelése  
korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

d. zászlótartó: A homlokzaton elhelyezett zászlótartók felújítandók. 
Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

e. lámpa és kamera: A homlokzaton elhelyezett lámpa és kamerabúrák 
valamint fém tartószerkezeteik felújítandók. Felületkezelése  
korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

f. tűzfal díszítő fém elemek: A tűzfalon elhelyezett díszítő fém elemek 
újragyártandók. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő 
festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

g. falkötő vasak: A falkötővasak felülete felújítandó Felületkezelése  
korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

h. homlokzati szerelődobozok: A homlokzaton megjelenő szerelvények 
tisztítandók, majd nyers alumínium színben maradnak a homlokzaton. 

i. kő emléktábla: A homlokzat jobb szélén található kő emléktábla, tisztítandó, 
majd a kőrestaurátori munkát követően impregnálandó, a homlokzatra 
visszahelyezendő. 

j. városháza felirat: A meglévő városházafelirat helyére, a felirat kőből 
elkészítendő a mellékelt Kőrestaurátori dokumentáció szerint. 

k. faliújság: A bejárat mellet balra található faliújság doboz felújítandó. Festése 
eltávolítandó, a hiányzó fa szerkezeti részek pótlandók, faanyagvédő 
impregnálás után alap és fedő festése.( pl: Remmers vagy Adler) 

  



Fa felületek színezése RAL 7002 
l. tetődoboz: A korábban antennatartóként szolgáló meglévő, tetősíkból kiálló 

elemek elbontandók, tetősík alá visszavágandó. A keletkező nyílás felett a 
tetőhéjalás pótlása, a meglévő cserép fedéssel azonos cseréppel. 

m. városcímer: A kerámia városcímer megtartandó, felújítandó.  
 

6. Ablakok, kapu, padlásszellőző – külön dokumentáció része:  
a. Az ablakok külső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7002. Belső oldalról 

fehér. 
b. A kapu külső és belső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7002.  
c. A padlásszellőző külső és belső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7002 
d. Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

 
 

II. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 3 tengelyes, törtfehér 
 
1. Csapadékvíz elvezetés 

a. ereszcsatorna: homlokzat függő esőcsatorna rendszere cserélendő, 
csatornatartókkal együtt. A horganyzott acéllemez helyett horganylemez 
alkalmazása, mázolt acél tartókkal, RAL-9004. 

b. ejtőcső: A homlokzat esőcsatorna függőleges ejtőcső része cserélendő, 
anyaga horganyzott acéllemez helyett, horganylemez, szegmensekből 
forrasztott hattyúnyakkal. Az ejtőcső védelmére burkolat síkjától 30 cm-rel 
fölfelé, a talajban pedig 1 m mélységig acél állványcső építendő be. A 
csatornatartó vasak szintén cserélendők. Az állványcső és a csatornatartók 
mázolandók, szín: RAL-9004. 

c. bádogozás: A meglévő osztópárkányfedés, a tagozatokon elhelyezkedő 
fedés, illetve az ablakpárkányok bádogozása cserélendő, új horganylemez 
anyagú fedés készítendő.  

d. A lábazati vakolat készítése során a macskakövezett járda, 40 cm 
szélességben bontandó. A járda újrakövezése során vízzáró fugázás készül. 
A járda, fal felőli oldalára visszakerülő kövek 2%-os kifelé lejtésben 
kivitelezendők, falhoz való csatlakozásuknál műgyantával tömítve. 
 

2. Vízszigetelés 
a. falszigetelés: A vízszintes falszigetelés a homlokzat teljes hosszában, külső- 

és belső oldalról egyaránt végzett injektálással készítendő. Síkja a 
mindenkori járdasík felett +20 cm legyen. minimum két soros injektálással, 
zsugorodásmentesen szilárduló furat- és hézagkiöntő habarccsal. (pl. MC-
Bauchemie Oxal VP I T flow) 

b. lábazatszigetelés: A homlokzat csapóeső, illetve hó elleni védelmét biztosító 
lábazati szigetelés készítendő, lábazati vízzáró vakolatként. A vakolat 
leverését követően újra elkészítendő, járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon 
jelölt magasságig, a járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve. 
(pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM 
Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat 
 

3. Homlokzati felület, tagozatok 
a. homlokzat felület: A sérült, feltáskásodott homlokzati falfelület vakolata 

leverendő és a vakolat javítandó, a párkány és faltagozatok megtartásával. A 
vakolat a lábazat felett, minimum 1 m magasságig, a rajzon jelölt területen 
WTA (légpórusos vakolatra) cserélendő. ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-

  



NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-
szárító vakolat)  
A WTA javító-szárító vakolat feletti falfelület vakolata megtartandó. A 
falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A 
sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, a  
párkány és faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM 
Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9294 vagy KEIM 9295 
Homlokzat színei kivitelezés megkezdése előtt mintafelület festéssel 
véglegesítendők!!! 

b. lábazat: A homlokzaton lábazat síkváltással nem jelenik meg, ugyanakkor 
lábazati vakolat készül.  
A lábazat a rajzon jelöltek szerint lábazati (Dichtungschlamme vízzáró 
vakolat), illetve WTA légpórusos vakolattal készül. A lábazati vakolat felső 
síkjának vonalvezetése a rajzon jelöltek szerint készül, alsó síkja a 
mindenkori járda felső síkja alatt 20 cm, felső síkja járda felső síkja felett min. 
30 cm. A WTA légpórusos vakolat felső síkja a rajzokon látható szinten, de a 
lábazati vakolat síkjától min. 1m-re kerül felvezetésre.  
Vízzáró vakolat: (pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-
NP és KEIM Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
WTA vakolat: ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–
Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-szárító vakolat) 
A simított vakolt lábazati felület vékonyvakolása a lábazat teljes vakolt 
felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Az új lábazat színe a vakolat anyagától függetlenül egységesen KEIM 9552 

c. nyílászáró keretezés: A nyílászárók keretezése, a károsodott zónákban 
javítandó.  
A keretezések,tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés,tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298.  

d. tagozatok: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298. belső oldali vakolat: A homlokzat 
teljes hosszában, a homlokzati fal belső oldalán, a földszinti padlósíktól 
fölfelé a külső oldalon jelölttel megegyező magasságig a meglévő vakolat 
leverendő, majd WTA (légpórusos vakolat) készítendő. 

e. belső oldali vakolat: A homlokzat mentén (kis házasságkötő terem, raktárak) 
a belső oldalon, a földszinti belső padlósíktól fölfelé a mennyezet 
magasságáig a meglévő vakolat leverendő, majd WTA (légpórusos vakolat 

  



készítendő) a homlokzati fal belső oldalán. ( pl: KEIM Porosan-
Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  
WTA javító-szárító vakolat) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a jelenlegi 
színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy CAPAROL Sylitol ) 
 

4. Kapcsolódó tűzfalak: A homlokzathoz kapcsolódó tűzfal nincs  
 

5. Kiegészítők 
a. szellőzőrács: A homlokzaton elhelyezkedő szellőzőrács, acél sodrony 

rovarhálóval cserélendő, 5cm vízküszöbbel újragyártandó.  
Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

b. ablakrács: A homlokzaton ablakrács nincs. 
c. korlát: A homlokzaton korlát nincs.  
d. zászlótartó: A homlokzaton zászlótartó nincs.  
e. lámpa: A homlokzaton elhelyezett lámpák és tartókonzoljuk felújítandók. 

Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

f. homlokzaton megjelenő dobozok: A dobozok felületének tisztítása 
szükséges. A homlokzaton maradnak alumínium színben.  
 

6. Ablakok – külön dokumentáció része 
a. Az ablakok külső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7002. Belső oldalról 

fehér. 
b. Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

 

III. homlokzat: Rákóczi Ferenc utcai homlokzat – 9 tengelyes, barna 
 
1. Csapadékvíz elvezetés 

a. ereszcsatorna: homlokzat függő esőcsatorna rendszere cserélendő, 
csatornatartókkal együtt. A horganyzott acéllemez helyett horganylemez 
alkalmazása, matt feketére mázolt acél tartókkal, RAL-8022.  

b. ejtőcső: Az esőcsatorna függőleges ejtőcső része cserélendő, anyaga 
horganyzott acéllemez helyett horganylemez, szegmensekből forrasztott 
hattyúnyakkal. A talajba lefutó ejtőcső védelmére a burkolat síkjától 1 m 
mélységig, fölfelé pedig a lábazat felső síkjáig acél állványcső építendő be. A 
csatornatartó vasak szintén cserélendők. Az állványcső és a csatornatartó 
vasak mázolandók RAL-8022.  

c. bádogozás: Az ablakpárkányok bádogozása cserélendő, új horganylemez 
anyagú fedés készítendő. Kapcsolódó Keleti és Nyugati tűzfalak fal-tető 
csatlakozó bádogozása javítandó. 

d. járda: A lábazati vakolat készítése során a macskakövezett járda 40 cm 
szélességben bontandó. A járda újrakövezése során vízzáró fugázás készül. 
A járda, fal felőli oldalára visszakerülő kövek 2%-os kifelé lejtésben 
kivitelezendők, falhoz való csatlakozásuknál műgyantával tömítve. 
A csatornalevezetésnél a járda 1 m szélességben újrafugázandó a falsíktól a 
járdaszegélyig 
 

2. Vízszigetelés 
a. falszigetelés: A homlokzat állapota nem teszi szükséges vízszintes 

falszigetelés készítését, injektálás nem szükséges. 

  



b. lábazatszigetelés: A homlokzat csapóeső, illetve hó elleni védelmét biztosító 
lábazati szigetelés készítendő, lábazati vakolatként.  
Kiugró lábazat: teljes felületéről a festés és a sérült részek eltávolítandók. A 
járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon jelölt magasságig, a járdasík felett 
minimum 30 cm magasságig felvezetve lábazati vakolat javítás készül. (pl: 
KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP) 
Síkban lévő lábazat és kapukeretek: A vakolat leverését követően újra 
elkészítendő, járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon jelölt magasságig, a 
járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve. (pl: KEIM Porosan-
Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 
Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
 

3. Homlokzati felület, tagozatok 
a. homlokzat felület: A sérült, feltáskásodott homlokzati falfelület vakolata 

leverendő és a vakolat javítandó, a párkány és faltagozatok megtartásával. A 
vakolat a lábazat felett, az ablakok parapet magasságáig, a rajzon jelölt 
területen WTA (légpórusos vakolatra) cserélendő. ( pl: KEIM Porosan-
Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  
WTA javító-szárító vakolat)  
A WTA javító-szárító vakolat feletti falfelület vakolata megtartandó. A 
falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A 
sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, a  
párkány és faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM 
Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9129  
Homlokzat színei kivitelezés megkezdése előtt mintafelület festéssel 
véglegesítendők!!! 

b. lábazat: Kiugró lábazat teljes felületéről a festés és a sérült részek 
eltávolítandók. A sérült részek kiegészítendők a jelenlegi sík és a felső 
szinten lévő lejtés megtartásával. A lábazat teljes felületén lábazati vakolat 
javítás készül. (pl: Trass–Sanierputz-NP) 
A simított vakolt lábazati felület vékonyvakolása a lábazat teljes vakolt 
felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Az új lábazat színe a vakolat anyagától függetlenül egységesen KEIM 9569  

c. nyílászáró keretezés: A nyílászárók keretezése, a károsodott zónákban 
javítandó.  
A keretezések,tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés,tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9136  

d. tagozatok: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 

  



A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9136  

e. homlokzatban kialakítandó süllyesztés: Az első- és második emelet nyílásai 
között régi képeken megtalálható süllyesztett mezők a vakolat 
visszabontásával visszaállítandók. Szélességük az ablakszélességgel 
megegyező, magasságuk 60 cm, falsíktól 3 cm mélyek. Függőleges 
értelemben az első és második szint nyílásai között középen helyezkedjenek 
el.  
A kialakított süllyesztések festendők, szín: KEIM 9136. 

f. kőelemek: A kapu sarokkövei, illetve a bejárati ajtó küszöbje tisztítandó és 
impregnálandó. ( pl: Remmers Funcosil SNL ) 
 

4. Kapcsolódó tűzfalak, kapualj:  
a. homlokzati felület, tűzfal:  A homlokzathoz kapcsolódó tűzfalak a Keleti és 

Nyugati oldalon felújítandók. A tető felőli falfelület, a meglévő horganyzott 
lemez szegés felett. A falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő 
festése eltávolítandó. A sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók 
és a vakolat javítandó, a  párkány és faltagozatok megtartásával. 
Vakolatjavítás ( pl: KEIM Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9129  

b. tagozatok, tűzfal: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9136  

c. homlokzati felület, kapualj:  A homlokzathoz kapcsolódó kapualj felújítandó. 
A falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. 
A sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, 
a  faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9870, fehér 

 
5. Kiegészítők 

a. szellőzőrács: A homlokzaton elhelyezkedő szellőzőrács, rovarhálóval 
újragyártandó. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022  

b. nyílászáró előtti rács: A nyílászárók előtti rácsok (ablak, ajtó, kapu) 
felújítandók. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés. 
Kapu zárszerkezete és zsanérszerkezete felújítandó. 
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022  

c. korlát: A homlokzaton korlát nincs.  

  



d. zászlótartó: A homlokzaton elhelyezett zászlótartó felújítandó. 
Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022  

e. lámpa, cégtábla: A homlokzaton elhelyezett lámpa és cégtáblatartó vas, 
tartókonzoljával együtt felújítandó Felületkezelése korróziómentesítés, 
alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022  

f. homlokzati szerelődobozok: A homlokzaton megjelenő szerelvények 
tisztítandók, majd nyers alumínium színben maradnak a homlokzaton. 
 

6. Ablakok:  
a. Az ablakok külső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7006. Belső oldalról 

fehér. 
b. A kapu melletti bejárati ajtó külső és belső oldali színezése, tok és szárny: 

RAL 7006. 
 

IV. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 4 tengelyes, 
törtfehér 

 
1. Csapadékvíz elvezetés 

a. ereszcsatorna: homlokzat függő esőcsatorna rendszere cserélendő, 
csatornatartókkal együtt. A horganyzott acéllemez helyett horganylemez 
alkalmazása, matt feketére mázolt acél tartókkal, RAL-9004. 

b. ejtőcső: Az esőcsatorna függőleges ejtőcső része cserélendő, anyaga 
horganyzott acéllemez helyett horganylemez szegmensekből forrasztott 
hattyúnyakkal. A csatornatartó vasak szintén cserélendők, mázolandók, szín: 
RAL-9004.  

c. bádogozás: A meglévő osztópárkányfedés, illetve az ablakpárkányok 
bádogozása cserélendő, új horganylemez anyagú fedés készítendő.  

d. járda: A lábazati vakolat készítése során a macskakövezett járda 40 cm 
szélességben bontandó. A járda újrakövezése során vízzáró fugázás készül. 
A járda, fal felőli oldalára visszakerülő kövek 2%-os kifelé lejtésben 
kivitelezendők, falhoz való csatlakozásuknál műgyantával tömítve. 
A csatornalevezetésnél a járda 1 m szélességben újrafugázandó a falsíktól a 
járdaszegélyig. 
 

2. Vízszigetelés 
a. falszigetelés: A vízszintes falszigetelés a homlokzat teljes hosszában, külső- 

és belső oldalról egyaránt végzett injektálással készítendő. Síkja a 
mindenkori járdasík felett 20 cm legyen, minimum két soros injektálással, 
zsugorodásmentesen szilárduló furat- és hézagkiöntő habarccsal. (pl. MC-
Bauchemie Oxal VP I T flow) 

b. lábazatszigetelés: A homlokzat csapóeső, illetve hó elleni védelmét biztosító 
lábazati szigetelés készítendő, lábazati vízzáró vakolatként. A vakolat 
leverését követően újra elkészítendő, járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon 
jelölt magasságig, a járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve. 
(pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM 
Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
  

3. Homlokzati felület, tagozatok 
a. homlokzat felület: A sérült, feltáskásodott homlokzati falfelület vakolata 

leverendő és a vakolat javítandó, a párkány és faltagozatok megtartásával. A 
vakolat a lábazat felett, minimum 1 m magasságig, a rajzon jelölt területen 

  



WTA (légpórusos vakolatra) cserélendő. ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-
NP alapvakolat és Trass–Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-
szárító vakolat)  
A WTA javító-szárító vakolat feletti falfelület vakolata megtartandó. A 
falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A 
sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, a  
párkány és faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM 
Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9294 vagy KEIM 9295 
Homlokzat színei kivitelezés megkezdése előtt mintafelület festéssel 
véglegesítendők!!! 

b. lábazat: A lábazati vakolat a rajzon jelölt magasságig cserélendő. A lábazat 
a rajzon jelöltek szerint lábazati (Dichtungschlamme vízzáró vakolat), illetve 
WTA légpórusos vakolattal készül. A lábazati vakolat felső síkjának 
vonalvezetése a rajzon jelöltek szerint készül, alsó síkja a mindenkori járda 
felső síkja alatt 20 cm, felső síkja a járda felső síkja felett min. 30 cm. A WTA 
légpórusos vakolat felső síkja a rajzokon látható szinten, de a lábazati 
vakolat síkjától min. 1m-re kerül felvezetésre.  
Vízzáró vakolat: (pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-
NP és KEIM Porosan – Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
WTA vakolat: ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–
Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-szárító vakolat) 
Javító vakolat: 
Kiugró lábazat megmaradó felületéről a festés és a sérült részek 
eltávolítandók. A sérült részek kiegészítendők a jelenlegi sík és a felső 
szinten lévő lejtés megtartásával. A lábazat teljes felületén lábazati vakolat 
javítás készül. (pl: Trass–Sanierputz-NP) 
A simított vakolt lábazati felület vékonyvakolása a lábazat teljes vakolt 
felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Az új lábazat színe a vakolat anyagától függetlenül egységesen KEIM 9552.  

c. nyílászáró keretezés: A nyílászárók keretezése, a károsodott zónákban 
javítandó.  
A keretezések,tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés,tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298.  

d. tagozatok: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9298.  

  



e. kőelemek: Az ezen a homlokzaton is megjelenő sarokpillérrel kapcsolatos 
munkák az I. homlokzatban részletezésre kerültek.  
 

4. Kapcsolódó tűzfalak : A homlokzathoz nem kapcsolódik tűzfal.  
 

5. Kiegészítők 
a. szellőzőrács: A homlokzaton elhelyezkedő szellőzőrács, acél sodrony 

rovarhálóval újragyártandó. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás 
és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

b. ablakrács: A homlokzat földszinti ablakai elé felszerelt rácsok felújítandók. 
Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.  
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

c. korlát: A homlokzaton korlát nincs.  
d. zászlótartó: A homlokzaton zászlótartó nincs. 
e. lámpa és kamera: A homlokzaton lámpa nincs, a megjelenő kamerához 

tartozó munkák az I. homlokzat leírásában megtalálhatók.  
 

6. Ablakok:  
a. Az ablakok külső oldali színezése, tok és szárny: RAL 7002. Belső oldalról 

fehér. 
b. Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 9004  

 

V. homlokzat: Bajcsy Zsilinszky utcai homlokzat – 14 tengelyes, sárga 
 

1. Csapadékvíz elvezetés 
a. ereszcsatorna: homlokzat függő esőcsatorna rendszere cserélendő, 

csatornatartókkal együtt. A horganyzott acéllemez helyett horganylemez 
alkalmazása, matt feketére mázolt acél tartókkal, RAL-9011.  

b. ejtőcső: Az esőcsatorna függőleges ejtőcső része cserélendő, anyaga 
horganyzott acéllemez helyett horganylemez szegmensekből forrasztott 
hattyúnyakkal. A csatornatartó vasak szintén cserélendők, matt fekete színre 
mázolandók RAL-9011.  

c. bádogozás: A tagozatokon elhelyezkedő fedés, illetve az ablakpárkányok 
bádogozása cserélendő, új horganylemez anyagú fedés készítendő.  

d. A lábazati vakolat készítése során a macskakövezett járda 40 cm 
szélességben bontandó. A járda újrakövezése során vízzáró fugázás készül. 
A járda, fal felőli oldalára visszakerülő kövek 2%-os kifelé lejtésben 
kivitelezendők, falhoz való csatlakozásuknál műgyantával tömítve. 
A csatornalevezetésnél a járda 1 m szélességben újrafugázandó a falsíktól a 
járdaszegélyig. 
 

2. Vízszigetelés 
a. falszigetelés: A homlokzat állapota nem teszi szükséges vízszintes 

falszigetelés készítését, injektálás nem szükséges. 
b. lábazatszigetelés: A homlokzat csapóeső, illetve hó elleni védelmét biztosító 

lábazati szigetelés készítendő, lábazati vakolatként.  
Kiugró lábazat: teljes felületéről a festés és a sérült részek eltávolítandók. A 
járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon jelölt magasságig, a járdasík felett 
minimum 30 cm magasságig felvezetve lábazati vakolat javítás készül. (pl: 
KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP) 
Síkban lévő lábazat és kapukeret: A vakolat leverését követően újra 
elkészítendő, járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon jelölt magasságig, a 

  



járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve. (pl: KEIM Porosan-
Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP és KEIM Porosan – 
Dichtungsschlamme vízzáró vakolat) 
 

3. Homlokzati felület, tagozatok 
a. homlokzat felület: A sérült, feltáskásodott homlokzati falfelület vakolata 

leverendő és a vakolat javítandó, a párkány és faltagozatok megtartásával.  
A lábazat feletti falfelület vakolata megtartandó. A falfelület megtisztítandó, a 
simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A sérült, feltáskásodott 
vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó, a  párkány és 
faltagozatok megtartásával. Vakolatjavítás ( pl: KEIM Universalputz ) 
A simított vakolt felület vékonyvakolása a homlokzat teljes vakolt felületén.( 
pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A homlokzat alapszíne: KEIM 9073  
Homlokzat színei kivitelezés megkezdése előtt mintafelület festéssel 
véglegesítendők!!! 

b.  lábazat: Kiugró lábazat: teljes felületéről a festés és a sérült részek 
eltávolítandók. A járdasík alatti -20 cm szinttől,  a rajzon jelölt magasságig, a 
járdasík felett minimum 30 cm magasságig felvezetve lábazati vakolat javítás 
készül. (pl: KEIM Porosan-Trass-Zementputz és Trass–Sanierputz-NP) 
A vakolat a cementes lábazat felett, a pinceablakok szemöldök 
magasságáig, a rajzon jelölt területen WTA (légpórusos vakolatra) 
cserélendő. ( pl: KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP alapvakolat és Trass–
Sanierputz-NP vagy Sakret ASP;  WTA javító-szárító vakolat)  

c. A WTA javító-szárító vakolat feletti lábazati felület vakolata megtartandó. A 
falfelület megtisztítandó, a simított felületek meglévő festése eltávolítandó. A 
sérült, feltáskásodott vakolati részek eltávolítandók és a vakolat javítandó. A 
sérült részek kiegészítendők a jelenlegi sík és a felső szinten lévő lejtés 
megtartásával. A lábazat megmaradó teljes felületén lábazati vakolat javítás 
készül. (pl: Trass–Sanierputz-NP) 
A lábazat teljes felületén lábazati vakolat javítás készül. (pl: Trass–
Sanierputz-NP) 
A simított vakolt lábazati felület vékonyvakolása a lábazat teljes vakolt 
felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
A lábazat új színe a vakolat anyagától függetlenül egységesen KEIM 9529  

d. nyílászáró keretezés: A nyílászárók keretezése, a károsodott zónákban 
javítandó.  
A keretezések,tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés,tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 
A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9078.  

e. tagozatok: A homlokzati tagozatok, a károsodott zónákban javítandók.  
A keretezések, tagozatok felületének vékonyvakolása a keretezés, tagozat 
teljes vakolt felületén.( pl: KEIM Sanierputz fein) 

  



A simított vakolt felületek alapozó és szilikát festése, két rétegben, a 
színterveken megadott színben.( pl: KEIM Contact-Plus és Granital vagy 
CAPAROL Sylitol ) 
Homlokzati tagozatok színe: KEIM 9078. 

f. homlokzatban kialakítandó süllyesztés: A földszinti ablakok fölött régi
képeken megtalálható süllyesztett mezők a vakolat visszabontásával
visszaállítandók. Szélességük az ablakszélességgel megegyező,
magasságuk 60 cm, falsíktól 3 cm mélyek. Függőleges értelemben az első
és második szint nyílásai között középen helyezkedjenek el.
A kialakított süllyesztések festendők: szín KEIM 9078

g. kőelemek: A homlokzat kapujában található kő lépcsőfok tisztítandó,
impregnálandó. ( pl: Remmers Funcosil SNL )

4. Kapcsolódó tűzfalak:
a. Az homlokzathoz kapcsolódó, Keleti tűzfal felülete a károsodott zónákban,

javítandó. Lábazata, homlokzati felülete a 3. pont alatti munkákkal azonos
módon újítandó fel.

5. Kiegészítők
a. szellőzőrács: A homlokzaton elhelyezkedő szellőzőrács, acél sodrony

rovarhálóval felújítandó. Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és
fedő festés.
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022

b. ablakrács: A homlokzaton ablakrács nincs.
c. korlát: A homlokzaton korlát nincs.
d. zászlótartó: A homlokzaton elhelyezett zászlótartó felújítandó.

Felületkezelése  korróziómentesítés, alapozás és fedő festés.
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022

e. lámpa: A homlokzaton lámpa nincs.
f. A bejárat mellett jobbra fönt elhelyezkedő funkció nélküli acél konzol

eltávolítandó.
g. A homlokzaton vezetett kábelek a homlokzatba besüllyesztendők.
h. pinceajtó: A homlokzat keleti oldalán található pinceajtó felújítandó.

Zárszerkezet, zsanérok javítandók.  Felületkezelése  korróziómentesítés,
alapozás és fedő festés.
Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022

6. Ablakok
a. Az ablakok külső oldali színezése, tok és szárny: RAL 6013. Belső oldalról

fehér.
b. A kapu külső és belső oldali színezése, tok és szárny: RAL 6013.
c. Az acél elemek színe: matt fekete, RAL 8022

Jassó Sándor 
építész vezető tervező 
É/1 13-0837 
JASSÓ Építészműhely Kft. 

2017. augusztus 1. 
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