2. számú melléklet a 20036 számú, 2020.07.03. napján kelt szakértői véleményhez
Kiviteli tervtől való eltérés
Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Vélemény
Szélesség/magasság/h
Darabszám/mennyiség
Tervtől való eltérés
osszúság (cm)

SÍKALAPOZÁS
23-003-36
0242927

Beton alapozás készítése tolóajtó alsó vezetősín fogadására
statikai terveknek megfelelően

40/20/1800

van

Nem felel meg

30/30/335

Elfogadható, mivel
a funkciót nem
befolyásolja,
Rossz pozicíóban van
tartószerkezeti
szempontból
elfogadható

44/30/1800

Eltérő zsaluzási sík
miatt a vasszerelés
hely kérdéses a G2
bordában

Elfogadható, de
mérési vizsgálattal
igazolni kell a
megfelelősségét

150/15/730

minimális 2 cm
méreteltérés a
szélességi méretben

Elfogadható

10/800/335

A falban lévő nyílások
nem a terv szerint
Elfogadható
készültek

-

Nem a terv szerint lett
Nem felel meg.
elhelyezve

HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETONMUNKA
Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet
keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy
12 db
képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával,
vibrátoros tömörítéssel C25/30-XC2-16-F2 betonból

5

31-01121.2.1.30230130

6

Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti
31-021-1.1.1- osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
2 db
0242110
kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig
C25/30-XC3-16-F2 betonból

8

31-02110.11.1.30242110

Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti
osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel C30/37XC4/XF1-F2 betonból

1 db

SZÁRAZÉPÍTÉS

1

39-00121.2.20120021

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5
mm vtg. gipszkarton borítással, 5 cm-es hidrofóbizált ásványgyapot hőés hangszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),
egyszeres, (60 cm bordatávolság) CW 75-100 mm vtg. tartóvázzal
(RIGIPS) impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, gipszkarton borítás a
4 db összesen 26,99 m2
födém síkjáig zár, betonaljzatra és a vasbeton falakra rögzített profilok
alatt vízzáró szalaggal, gipszkarton burkolat padlószerkezeténél és
vasbeton falaknál kialakított 3 mm elválasztó hézag festhető akril
vízzáró tömítő anyaggal lezárva
Öltöző és raktár falak

FÉM NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÉPÜLETLAKATOS
45-004Meglévő szaniter konténer áthelyezése, karbantartása, daruzási
21
23.2.2költséggel kompletten
0120155

1 db

