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1. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min.5mm modyfikowana masą SBS

2. Papa podkładowa samoprzylepna  gr. min 3mmV

3. Pas samoprzylepn. papy podkładowej szer. 12cm wyrównawnujący uskok

4. Zakład montażowy fartucha okapowego (blacha nierdzewna gr. 0.60mm) klejony do podłoża masą ENKOLITT

5. Zakład montażowy pasa podrynnowego (blacha tytan -cynk. gr. o,7mm) klejony do podłoża masą bitumiczną jw.

7. Krawędziak 12x15cm, impregnowany ciśnieniowo

8. Podkładka izolacyjna pod drewno (papa istniejąca, a w przypadku jej

    zerwania  papy podkładowa)

Śruby kotwowiące  M10  wklejane chemicznie do betonu

Uwaga!  długość  śrub należy dobrać doświadczalnie tak,

by były osadzone  w betonie konstrukcyjnym (wieńcu) na

głębokość min. 6 cm

Obróbka blacharska gzymsu - blacha tytan -cynkowa  gr.0,70mm

Klej bitumiczny ENKOLIT do mocowania obróbek blacharskich,

rozprowadzany na  na pełnej  powierzchni podłoża tuż przed

montażem obróbki.

Gzyms betonowy

Kotwy do betonu wkręcane, małośrednicowe, ze stali nierdzewnej.

 Po osadzeniu główki oblutować.

.

Złącza kątowe proste z blachy

stalowej  gr. min. 2,5mm

ocynk. ogniowo.

 Otwory : Ø5mm -na wkręty

               Ø11mm -na śruby.

Producent np:

Simpson Strong-Tie

Produkt typ AB105
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Rynhaki stalowe, ocynkowane

rozstaw max. co 50cm

W miejscach przejść rur spustowych gzyms wyciąć na szer. 13cm.

Otwór od góry uszczelnić

Instalacja przeciwoblodzeniowa

(patrz branża elektryczna)

Rura przepustowa z kołnierzem.

Kołnierz rury przylutować do blachy osłaniającej gzyms.

40

.

Proj. pokrycie 2x papa termozgrz. modyfik. SBS

Szcz."a"

Wzdłuż muru

przyklejać kliny fazujące

Obróbka blacharska:

blacha tytan-cynk.  gr.0,7mm

pas szer.  20-25cm

zakończenie górne w nacięciu ściany,

mocowanie wkrętami farmerskimi

Kotwy wklejane

2x M12 x120
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Płytka kątowa

(element sytemu

asekuracyjnego)

As2

Stały punkt asekuracyjny np.

ABS-Lock-III-SEITL-65

Szcz."a"

sk.1:10

Przedsięwzięcie:

ul.    ul. Szypowskiego 1

39-460  Nowa Dęba

budynku administracyjnego o nr inw. 140/104

Z.M. DEZAMET S.A.  w Nowej Dębie

Adres obiektu:

Projektant:

Inwestor:

ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A.

Tytuł rysunku:

Podpis:

PRZEKRÓJ A-A

Szczeg. wykonawcze

Upr. bud.:

nr 55/Tbg/88

do projektowania

w zakresie konstrukcji i architektury
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MARIAN BAŁANDA
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Blacha okapowa

Blacha nierdz. gr. 0,6mm

Szcz."b"
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Wkręty ocynk.  M4 x60

3 szt./złącze
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Wkręty ocynk.  M4 x45

co 33cm
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Wspornik naciągu instalacji

odgromowej ( konstrukcja i montaż

wg. odrębnego rys.)

 Remont pasa przyokapowego:

- przecięcie przyokapowego pasa papy

- zerwanie odciętgo pasa wraz z blachą okapową,

- oczyszczenie podłoża,

- montaż nowych  okapników z blachy nierdzewnej  gr. 0,6mm

- ewentualne przyklejenie pasa wyrównawczego z papy podkładowej

1. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min.5mm modyfikowana masą SBS

2. Papa podkładowa samoprzylepna  gr. min 3mm

3. Płyty z utwardzonej modyfikowanej pianki  typu PIR  gr. 8 cm w osłonie zewnętrznej.

    Płyty mocować  do podkładu klejem poliuretanowym i wkrętami teleskopowymi osadzając

     je  w podłożu betonowym.

4. Stropian twardy EPS 150,  gr. 8cm, mocowany do podłoża klejem poliuretanowym

5.  Podłoże istniejące  - papa termozgrzewalna

     Konieczne  przygotwoanie podłoża pod docieplenie wg alternatywy:

     a) naprawa (likwidacja  pęcherzy i sfalowań papy, ścięcie  lokalnych wyniesień, uzupełnienie ubytków papy,

         wyrównanie miejscowych zagłębień)

     b) zerwanie istniejących warstw papy bitumiczych do jastrychu, przeszlifowanie odsłoniętej  powierzchni betonowej,

         ewentualne wyrównanie podłoża  cienkowarstwową  zaprawąmineralna na bazie cementu,  przyklejenie 1x papy

         podkładowej  termozgrzewalnej,

6. Istniejąca uwarstwienie stropodachu

   - jastrych z zaprawy cementowej na supremie,

   - ocieplenie -suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop Ackerman gr.25 cm.

1. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min.5mm modyfikowana masą SBS

2. Papa podkładowa samoprzylepna  gr. min 3mm

3. Płyty z utwardzonej modyfikowanej pianki  typu PIR  gr. 8 cm w osłonie zewnętrznej.

    Płyty mocować  do podkładu  styrop. klejem poliuretanowym i wkrętami teleskopowymi osadzając

     je  w podłożu betonowym na gł. min.  5cm

4. Stropian twardy EPS 150,  gr. 8cm, mocowany do podłoża klejem poliuretanowym

5.  Podłoże istniejące  - papa termozgrzewalna

     Konieczne  przygotwoanie podłoża pod docieplenie wg alternatywy:

     a) naprawa (likwidacja  pęcherzy i sfalowań papy, ścięcie  lokalnych wyniesień, uzupełnienie ubytków papy,

         wyrównanie miejscowych zagłębień)

     b) zerwanie istniejących warstw papy bitumiczych do jastrychu, przeszlifowanie odsłoniętej  powierzchni betonowej,

         ewentualne wyrównanie podłoża  cienkowarstwową  zaprawąmineralna na bazie cementu,  przyklejenie 1x papy

         podkładowej  termozgrzewalnej,

6. Istniejąca uwarstwienie stropodachu

   - jastrych z zaprawy cementowej na supremie,

   - ocieplenie -suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop Ackerman gr.25 cm.

Uszczelnienia kątów wklęsłych

 papa samoprzylepna lub papa termozgrzew.

w dwóch warstwach na izoklinach
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Wełna mineralna w płytach  w dwóch

warstwach o łacznej gr. 24cm

Papa izolacyjna klejona na zakładach

Otwór częściowo zamurować,

(kratę  wmurować lub skrócić).

Podmurówkę otynkować

Kraty wentylacyjne, istniejące

Proj. pokrycie 1x papa termozgrz. modyfik. SBS
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Wspornik naciągu instalacji

odgromowej ( konstrukcja i montaż

wg. odrębnego rys.)

As2

Stały punkt asekuracyjny

1. Proj. 1x papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min.5mm modyfikowana masą SBS

2. Istniejące uwarstwienie stropodachu

   - papa asfaltowa  (naprawić miejsca uszkodzeń, zlikwidować sfalowania i pęcherze,

     oczyścić powierzchnię przed naniesieniem kolejnej powłoki),

   - jastrych z zaprawy cementowej  4cm,

   - suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop żelbetowy, płytowy.


