RDT-102 könnyű szegélyelem

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
tovabbi rétegrend

KLS-AL-8/12-TK
kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető
ATTIKA NÉLKÜLI ERESZ
DIADEM® Termék: RDT, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_01

KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

KLSD -8/12 textilrögzitő tappancs
KLS-AL-6/9 -TK kavicsszegély

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető
ATTIKA NÉLKÜLI ERESZ
DIADEM® termék: KLS, KLSD

dátum: 2019
rajzszám: 150_02

KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély

DIADEM® МАТ-25 varjúhájszőnyeg
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

KLSD-8/12 textilrögzítő tappancs
KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
extenzív zöldtető
FERDETETŐ ERESZ (hajlásszög < 15˚)
DIADEM® termék: KLS, KLSD

dátum: 2019
rajzszám: 150_03

RDT-115 könnyű szegélyelem

DIADEM® MAT-25 varjúhájszőnyeg
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

KLS-AL-6/9 -TK kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
extenzív zöldtető
FERDETETÖ ERESZ (hajlásszög < 10°)
DIADEM® termék: RDT, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_04

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 gyökérálló réteg
DIADEM® VLU-300 védőtextil
nem gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend
TRK-20-AL kavicskosár
KLS-AL-6/9-TK kavicsszegély

KSE-10 kontrollakna
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
fordított rétegrendű, extenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 150_05

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 gyökérálló réteg
DIADEM® VLU-300 védőtextil
nem gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

KLS-AL-6/9-TK
kavicsszegély

0
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50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
fordított rétegrendű, extenzív zöldtető
FALCSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_06

DIADEM® МАТ-25 varjúhájszőnyeg
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
(DiaDomino eróziógátló cellákban)
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

DiaDomino-DP ferdetető rendszer

KLSD-8/12 textilrögzítő tappancs
KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély
KLH-80 szegélytámasz
(min. 50 cm-ként)
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
extenzív zöldtető
FERDETETŐ ERESZ (hajlásszög > 25˚)
DIADEM® termék: DiaDomino, KLS, KLSD, KLH

dátum: 2019
rajzszám: 150_07

DIADEM® МАТ-25 varjúhájszőnyeg
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
(DiaSchub elemekkel megfogva)
DIADEM® geoháló
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

DiaSchub ferdetető rendszer
KLSD-8/12 textilrögzítő tappancs

KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély
RDT-115 könnyű szegélyelem
KLH-80 szegélytámasz

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
extenzív zöldtető
FERDETETŐ ERESZ (hajlásszög 15˚< 35˚)
DIADEM® Termék: DiaSchub, RDT, KLS, KLSD, KLH

dátum: 2019
rajzszám: 150_08

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 gyökérálló réteg
DIADEM® VLU-300 védőtextil
nem gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

KLS-AL-8/12-TK
kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
fordított rétegrendű, extenzív zöldtető
ATTIKA
DIADEM® termék: KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_09

fagyálló lapburkolat (FK-5 fugakeresztel)
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend
FK-5 fugakereszt

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

KLS-AL-8/12-TK
kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
fordított rétegrendű, extenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: KLS, FK

dátum: 2018
rajzszám: 150_10

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
KSA-10 attika
kontrollakna

KLS-AL-6/9 - TK
kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető
VÍZELVEZETÉS ATTIKÁNÁL
DIADEM® termék: KSA, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_11

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
TRK-20-AL kavicskosár
KLS-AL-6/9-TK kavicsszegély

KSE-10 kontrollakna
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 150_12

DiaSafe® Guard Straight
biztonsági korlátrendszer

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

KLS-AL-8/12-TK kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető
TETŐÁTTÖRÉS BIZTOSÍTÁSA
DIADEM® termék: DS Guard, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_13

extenzív vegetáció
DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
DiaSafe® Line leesés elleni
kikötési rendszer
DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

DiaSafe® Line
leesés elleni kikötési rendszer

KLS-AL-8/12-TK
kavicsszegély
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®150
fordított rétegrendű, extenzív zöldtető
ATTIKA, LEESÉS ELLENI KIKÖTÉSI PONT
DIADEM® termék: DiaSafe® Line, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 150_14

félintenzív vegetáció (gyep)
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend
RDA-250 könnyű
szegélyelem
DIADEM® DiaTurtle® állítható magasságú
teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
fordított rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 350_01

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend

TRK-20 -AL kavicskosár

DIADEM® DiaTurtle® állítható
magasságú teraszláb

TRH-30 állítható
magasságú teraszrács
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
fordított rétegrendű terasz
ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN
DIADEM® termék: TRH, TRK, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 350_02

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
RNF folyóka
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend
DIADEM® DiaTurtle®
állítható magasságú
teraszláb

0
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50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
fordított rétegrendű terasz
FALCSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: RNF, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 350_03

félintenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

BW-30 beton
támfalelem
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50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
egyenes rétegrendű, félintenzív zöldtető
ATTIKA
DIADEM® termék: BW

dátum: 2019
rajzszám: 350_04

félintenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

fagyálló lapburkolat
(FK-5-UFO fugakereszttel)
zúzalékágy min. 3,0 cm
DIADEM® DiaDrain-25H-DP
drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

DRS-Light korlátrendszer
RDL-30 könnyű szegélyelem

FK-5-UFO fugakereszt
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
egyenes rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDL, DRS Light, FK-5-UFO

dátum: 2019
rajzszám: 350_05

fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel)
zúzalékágy min. 3,0 cm
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
TRK-20-AL kavicskosár
TRF-40 teraszrács

FK-5-UFO fugakereszt

0
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
egyenes rétegrendű terasz
ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN
DIADEM® termék: TRF, TRK, FK-5-UFO

dátum: 2019
rajzszám: 350_06

fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel)
zúzalékágy min. 3,0 cm
DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

TRS-100 lábrács

FK-5-UFO
fugakereszt
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
egyenes rétegrendű terasz
TERASZAJTÓ CSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: TRS, FK-5-UFO

dátum: 2019
rajzszám: 350_07

fagyálló lapburkolat
DiaTurtle® állítható magasságú teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend

RNH-PP-8/12 állítható
magasságú folyóka

DIADEM® DiaTurtle® állítható
magasságú teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
forditott rétegrendű terasz
MELLVÉD FALCSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: RNH, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 350_08

fagyálló lapburkolat
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend

félintenzív vegetáció (gyep)
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend
BW-30 beton
támfalelem

DiaTurtle® állítható
magasságú teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
fordított rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: BW, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 350_09

félintenzív vegetáció (gyep)
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-300 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

TRK-20-AL kavicskosár
KLS-AL-14/22-TK
kavicsszegély

KSE-20 kontrollakna

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®350
fordított rétegrendű, félintenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 350_10

fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel)
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend

RNH-8/12 állítható
magasságú folyóka

FK-5-UFO fugakereszt
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
fordított rétegrendű terasz
AKADÁLYMENTESÍTETT TERASZAJTÓ CSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: RNH, FK-5-UFO

dátum: 2019
rajzszám: 750_01

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
RDA-567
további rétegrend
könnyű szegélyelem

fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel)
zúzalékágy
DIADEM® Diadrain-60H-UP drénlemez
kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend

FK-5-UFO fugakereszt

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
fordított rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDA, FK-5-UFO

dátum: 2019
rajzszám: 750_02

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend
KSR-45 kontrollakna

KLS-AL-14/22-TK
kavicsszegély

TRK-20 -AL kavicskosár
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
fordított rétegrendű, intenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSR, KLS, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 750_03

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
zártcellás hőszigetelés
DIADEM® VLU-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend
RDL-30 könnyű szegélyelem

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
fordított rétegrendű, intenzív zöldtető
ATTIKA
DIADEM® termék: RDL

dátum: 2019
rajzszám: 750_04

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
fa teraszburkolat
DIADEM® VLS-500 védőtextil
párnafa
gyökérálló vízszigetelés
DIADEM® DiaTurtle® állítható magasságú teraszláb
hőszigetelés
zúzalékágy
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
további rétegrend
DIADEM® VLS-500 védőtextil
RDA-888
könnyű szegélyelem

(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

DIADEM® DiaTurtle®
állítható magasságú teraszláb

0

10

50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
Egyenes rétegrendű árasztásos intenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 750_05

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

DIADEM® DiaTurtle® állítható
magasságú teraszláb

RDB-30
íves szegélyelem
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDB, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 750_06

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
DIADEM® VLS-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

DiaLog® virágedény

DIADEM® DiaTurtle®
állítható magasságú
teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, nem dohányzó terasz
MELLVÉD FALCSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: DiaTurtle®, DiaLog®

dátum: 2019
rajzszám: 750_07

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható magasságú teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
TRK-20-AL kavicskosár
TRH-40
állítható magasságú teraszrács

DIADEM® DiaTurtle® állítható
magasságú teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű terasz
ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN
DIADEM® termék: TRH, TRK, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 750_08

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

BW -50 beton támfalelem

DIADEM® DiaTurtle®
állítható magasságú teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: BW, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 750_09

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
RDA-756
könnyű
szegélyelem

fa teraszburkolat
párnafa
DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszláb
zúzalékágy
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
DIADEM® DiaTurtle®
állítható magasságú teraszláb
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz
BURKOLATVÁLTÁS
DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019
rajzszám: 750_10

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend
KSR-65 kontrollakna
KLS-AL-14/22-TK
kavicsszegély

DHA-110-D összefolyó
duzzasztó elemmel
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSR, DHA, KLS

dátum: 2019
rajzszám: 750_11

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
DIADEM® VLS-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
hőszigetelés
DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
további rétegrend

BW-50 beton támfalelem
KSA-30 attika kontrollakna
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®750
egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető
VÍZELVEZETÉS ATTIKÁNÁL
DIADEM® termék: KSA, BW

dátum: 2019
rajzszám: 750_12

kő burkolat
ágyazó réteg min. 4 cm
szintezett zúzalék 4-5 cm
zúzalékágy min. 10 cm
DIADEM® DiaMassive-25 drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-300 védőtextil
DIADEM® GF-1000 csúsztatóréteg 2 rtg.
DIADEM® VLU-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
TGS-30 járműforgalommal
további rétegrend
terhelhető kontrollakna
TRK-20-AL kavicskosár
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®1200
egyenes rétegrendű, burkolt tető gépkocsi forgalomra
ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN
DIADEM® termék: TGS, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 1200_01

intenzív vegetáció
DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-500 védőtextil
gyökérálló vízszigetelés
további rétegrend

BW-80
beton támfalelem

KSR-75 kontrollakna
TRK-20-AL kavicskosár+feltét
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®1200
egyenes rétegrendű (robosztus) intenzív zöldtető
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN
DIADEM® termék: KSR, BW, TRK

dátum: 2019
rajzszám: 1200_02

fagyálló beton járólap
ágyazó réteg min. 4 cm
zúzalékágy min. 10 cm
DIADEM® DiaMassive-25 drénlemez kitöltve
DIADEM® VLU-500 védőtextil
(gyökérálló) vízszigetelés
további rétegrend
BW-40 beton támfalelem
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A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és
követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

APP Kft.
Fehérvári út 75.
H-9028 Győr
tel.: +36 96 / 512 910
fax.: +36 96 / 512 914
e-mail: info@diadem.com
web: www.diadem.com

DIADEM®1200
egyenes rétegrendű, burkolt tető gyalogos forgalomra
TALAJSZINTI KERT CSATLAKOZÁS
DIADEM® termék: BW

dátum: 2019
rajzszám: 1200_03

