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Uszczelka samoprzylepna

butylowa #2x50mm

(pod blachę)

Podcięcie płyty warstwowej  w miejscu kolizji  z konstrukcją nadproża.

Głębokość i wysokość podcięcia dopasować doświadczalnie.

Okap nadokienny, blacha  powlek. gr. 0.7mm

kolor analog.  jak płyt ściennych

Łączniki samowiercące  Ø5,5/6,3 - L 190mm

Mas butylowa

Podkonstrukcja pod okapnik z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wkręty samowiercące ocynk Ø 4,8x35mm

z podkł. EPDM, co 30cm wkręcane do ościeżnicy

Uszczelka butylowa (alternatywnie masa butylowa)

m.  kołnierzem parapetu a futryną

Parapet, blacha stal. powlekana gr. 0,7mm

Skos podparapetowy 7%, wyrobiony  klejową zaprawą mineralną

z wtopioną siatką szklaną wywiniętą ze ściany.

Parapet wykładać na uprzednio rozcielonej masie bitumicznej

do obróbek blacharskich  "ENKOLIT".

Projektowana renowacja powłok malarskich:

- oczyszczenie i uzupełnienie ewent. ubytków,

- zagruntowanie środkami ochrony biologicznej (CERESIT CT99)

-2 x malowanie farbą elewacyjną silikatową
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SCHEMAT - USYTUOWANIE SZCZEGÓŁÓW
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Ościeża - do obrobinia blachą powlekaną gr. o.5mm, wywinięcia

 kołnierzowe na lica płyt, dołem zakładane na cokolik parapetu.

 Kolor blachy analog. jak  płyty ścienne.
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RYGLE ŚCIENNE - ISTNIEJĄCE

Uwaga -rozstaw rygli do ustalenia

na budowie po demontażu istniejącej

obudowy

Łączniki samowiercące  Ø5,5/6,3 - L 190mm

Uszczenienie - masa butylowa

Parapet, blacha stal. ocynk. i powlekana gr. 0,7mm

Skos podparapetowy 7%, wyrobiony  klejową

zaprawą mineralną.

Blachę parapetową wykładać na uprzednio

rozścielonej masie bitumicznej "ENKOLIT"

Projektowana renowacja powłok malarskich:

- oczyszczenie, uzupełnienie  ubytków,

zagruntowanie środkami ochrony biologicznej (CERESIT CT99)

-2 x malowanie farbą elewacyjną silikatową1
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SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA ŚCIANY PRZY

PODWALINIE MUROWANEJ

500

SZCZEGÓŁ NR 5

SZCZEGÓŁ NR 6


