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3. Epületszerkezetek tűzvédelme

Az alkalmazandó epűetverkezeteket Bz.OT§?,L reIléklet 1. ábilrfuata alryjánkell kiválaszüani.
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Az OTSZ

16.§ (1) alapján az átalal<ttás során új áthidaló §zerkezetek nem keíülnek beépítésre.

Az OTSZ 16.§ (6) alapján az

'

egye§ építményszerkezetekreyonatkozó követelményeket az
építményszerkezeteképítményenbelül betöltött statikai szerepéneh a teheratadás rendjének
figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezetalátámasztására,
gyámolítasára, fiiggesáésére, mereütésére nem alkalmazhatő az adoít szefkezet űzállőságs
követelményénél kisebb tűzallóságu szerkezet,

Látszódó gyalult szarufavéges eresz kialakíás készül. A szarufá,kra
16 mm vastag lambéria burkolat lesz felülről felszegelve.

-

az ereszhilnyúlás felett -

A

tervezett tetőráépíté§ altal kiatakuló, be nem építettpadlástérbe a meglévő,acélhágcsón,
valamint atevezett 80xl00-as tetőkibúvón kereszttil lehet majd bejutni.
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