
DÉLI HOMLOKZAT  m=1:100

lábazat feletti homlokzatvakolat:
- óvatos vakolatleverés, majd a hézagok kikaparása következik 2 cm mélységben.
- tapadást javító gúzolás (Vorspritzmörtel 3 kg/m2) nem teljes fedésben
- ha plusz vastagság kell EUROSAN UP 10 kg/m2/cm 
- egy-két rétegben a minimum 1,5 cm vastag WTA légpórusos sótároló
  alapvakolat (Remmers Grundputz 12 kg/m2)
- ha az alapfelület erősen repedezett, elemekből áll, a felső rétegbe
  vakolatháló kerül, raskettával kell feldurvítani
- fedő, záró vakolat a WTA páraáteresztő fedő vakolat
  (Sanierputz altweiss 13 kg/m2) minimum 1,5 cm egy rétegben
- páraáteresztő festés (Siliconharzfarbe LA 0,4 l/m2)

húzott és előregyártott tagozatok:
- festékrétegek eltávolítása, 
- javítás-készítés stukkó habarccsal, alapozás
- páraáteresztő festés (Siliconharzfarbe LA 0,4 l/m2)

vakolt lábazat:
- meglévő műkővakolat óvatos lebontása a lábazati falazatról
- hézagok kikaparása 2 cm mélységben
- sógátló oldat (Salzsperre 0,5 kg/m2)
- tapadást javító gúzolás (Vorspritzmörtel 3 kg/m2) nem teljes fedésben
- egy-két rétegben a minimum 2 cm vastag WTA légpórusos sótároló
  alapvakolat (Remmers Grundputz 16 kg/m2)
- ha az alapfelület erősen repedezett, elemekből áll, a felső rétegbe
  vakolatháló kerül, raskettával kell feldurvítani
- fedő, záró vakolat a WTA páraáteresztő fedő vakolat
  (Sanierputz altweiss 13 kg/m2) minimum 1,5 cm egy rétegben
- páraáteresztő festés (Siliconharzfarbe LA 0,4 l/m2)

ajtó rekonstrukciók:
- rekonstrukciók a meglévő folyosó zsinagógatér
között ajtó alapján tölgyfából készüljön

ablak rekonstrukciók:
- eredeti kiosztású kissé vastagított rámájú vékonyított
   hőszigetelt üvegezésű (3-4-3mm)
- a meglévő pántsarokvasak és rátétdíszek alapján 
- a szellőzés miatt a szárnyak motoros nyitással készüljenek

nyílászáró kőkeret:
- tisztítás után, Remmers kő konzerválás-restaurálás
- Funcosil hidrofobizálás
nyílászáró kőkeret  rekonstrukció:
- a rekonstrukció anyaga az eredeti kőhöz hasonlatos új kő,
vagy restaurátor által készített, restauráló habarcsból álló műkő készül
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Tervező iroda:

amely csak megállapodásban
rögzitett helyen és alkalommal használható fel.

Ez a terv a BAUPLAN Kkt. szellemi tulajdona,

BAUPLAN Kkt. V. Kovács Gabriella ügyvezető

Dátum:

Rajz tárgya:
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Rajzméret: 

Tervszint: Dátum:

Méretarány:

Munka:

A3 M=1:100

engedélyezési terv 2014. 04. 18.

1046. Bp. Sporttelep u. 29.
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató KKT.

bauplankkt@gmail.com       www.bauplan.hu

Varga István építészmérnök, épületszerkezeti szakértő

Épületgépészet:

Tartószerkezeti tervező:

Épületgépészet:

 MÉK: É/1 01-2554; MV-Ép/AM-MÉK 01-02554; MMK: T/01-5528

Kerttervezés:

Szigetelés, diagnosztika:

Diagnosztika:

Épitész felelős tervező:

Kőrestaurátor:

Farestaurátor:

Festőrestaurátor:

Tudományos dokumentáció:

Faanyagvédelem:

Tűzvédelmi  szakértő:

2014-04-E-09

m/sz = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2012

MÉK: É/01-2553

Albertirsa Város Önkormányzata
2730 Albertirsa Irsay Károly u.2.

Albertirsai zsinagóga
helyreállítása, átalakítása
Albertirsa Hunyadi u. 7.

(hrsz.: 3403)

Kovács Csaba
műemlékvédelmi szakértő
MMK: TT/13-2642

Kelemen Ferenc
villamosmérnök V/01-6122

Temesvári László
gépészmérnök G/01-3655

Kürtös Zoltán építészmérnök
szigetelő szakmérnök É/01-1407

Kelemen Miklós vegyészmérnök
építőmérnök  T/01-0672

Szücs Ákos
kertészmérnök K/1 01-5077

Tóth Kálmán
szobrász-restaurátor (K3-305)

Brutyó Mária
festő-restaurátor (F1-126)

Zágoni Péter-Kóbor Zsolt
farestaurátor (T4-558; T4-557)

Guthy Marian építészmérnök
műemléki szakértő 21-0063

Beretzky Albert vegyészmérnök
faanyagvéd. szakértő 01-10762

Székács András
tűzvédelmi üzemmérnök
szakértői szám I-142/2008.

tervezett
déli homlokzat


