
2022-01

Data:

Skala:

podpisuprawnieniaimię i nazwisko

ul. Szypowskiego 1, 39-400 Nowa Dęba

Projektant:

Jednostka projektowania:

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

MARIAN BAŁANDA

ul. Sienkiewicza 38/95, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822-97-47, 692338007, e-mail: balanda@o2.pl

REMONT

 budynku produkcyjnego 102/4

Z.M. "DEZAMET"  w  zakresie

TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I DACHU

1:10

Branża:

budowlana

Tytuł

rysunku:

Marian Bałanda

mgr inż. budownictwa

55/Tbg/88

w zakresie architektury

 i konstrukcji Strona

projektu:

Nr rys:

18

Adres:

Nazwa

obiektu:

SHEMAT WYKONAWCZY

Obróbka blacharska cokołu wywietrzaka

Cokół z blachy ocynkowanej.

Wykonanie indywidualne dla każdego wywietrzaka podlegającego wymianie.

Wymiary wykonawcze pobrać z natury, starając się zachować istniejące średnice wywietrzaków.

Stopa cokołu powinna opierać się na niewykruszonym betonie.

U góry samoprzylepna taśma lub masa butylowa

Obróbka blacharska cokołu:  blacha powlekana gr. 0,7mm

w kolorze analogicznym jak płyty warstwowe.

Obróbkę mocować do górnych trapezów płyt warstwowych.

Po bokach blacha musi zachodzić na najbliższe fale trapezowe

i być na nich zawinięta w dół.

Połączenia poszczególnych fragmentów blach wykonywać

zgodnie z zasadmi połączeń dekarskich.
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Blachowkręty z podkładką EPDM co 20cm

Blacha płaska nakładkowa gr. 0,5mm, powlekana - pas od kalenicy do cokołu.

Blachę mocować do górnych  trapezów płyt warstwowych.

Po bokach blacha musi zachodzić  na najbliższe fale trapezowe omijające cokół

 i być na nich zawinięta w dół. Połączenia poszczególnych blach

wykonywać zgodnie z zasadmi połączeń dekarskich

Trapezy płyt warstwowych

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

stanowiący propozycję uszczelnienia połaci

dachowej przy wywietrzakach i innych

przejściach dachowych.

Wywietrzki, podstawy i cokoły wykonywać

w ramach indywidualnych zamówień po

uprzednich obmiarach z natury istniejących

przebić w płytach żelbetowych.

Stopa cokołu z blachy stalowej

ocynkowanej

Samogwintujące śruby wkręcane do betonu

RAWLAPLUG R-LX-ZF-HF-05x075,

(rozwiert wstępny wiertłem  Ø5mm)

Mocowanie co ok. 25cm po obwodzie

i w odległości nie mniejszej niż

 15cm od niewykrusznych obrzeży otworów.

Uszczelnienie dekarskie  między

obróbką cokołu a blachą nakrywającą
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Wywietrzak cylindryczny z blachy ocynkowanej

Wykonanie indywidualne dla każdego wywietrzaka podlegającego wymianie.

W miarę możliwosci zachować istniejące średnice wywietrzaków.
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