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Okap

Blacha nierdz. gr. 0,6mm

zlączona z podłożem

 klejem bitumicznym

+ łącznikami mechanicznymi

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

2. Proj. papa termozgrzewalna SBS, podkładowa gr. min. 3mm

3. Grunt - roztwór bitumiczny

4. Projektowana warstwa jastrychu z zaprawy cement. M12,  gr. 3,0-3,5cm.

    Stare pokrycie zerwać w całości, osłabiony  istniejące warstwy podkładu  skuć do

    betonu nośnego.

5. Istniejąca płyta stropowa żelbetowa
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uskok krawędziowy

Remont okapu i wieńca

Skuć spękany warstwy betonu,

oczyścić odsłoniętą stal z rdzy,

reprofilować ubytki betonu

okapu  i wieńca
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As2

Patrz rys. "asekuranty"

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

2. Papa podkładowa samoprzylepna  gr. min 3mm

3. Ewent, 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 ENKOLIT

6. Krawędziak 12x15cm, impregnowany ciśnieniowo

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

    zerwania  papy podkładowa)

Instalacja przeciwoblodzeniowa

(patrz branża elektryczna)

Izokliny

~~40

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

Pas podrynnowy

bl. tytan-cynk. gr. 0.7mm

Bl. tytan -cynk.

gr. 0.7mm

Okap

Bl. nierdz. gr. 0.6mm

3x papa

termozgrzewalna

4200

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 z folii aluminiowej.

     mocowane do podkładu styrop.  klejem poliuretanowym oraz  wkrętami teleskopowymi  w podłożu betonowym.

4. Stropian twardy EPS 100,  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 w całosci - do jastrychu, przeszlifowanie odsłoniętej  powierzchni

         betonowej,   przyklejenie 1x papy   podkładowej  termozgrzewalnej,

6. Istniejące uwarstwienie stropodachu

   - jastrych z zaprawy cementowej na supremie,

   -suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop Ackermana 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 klejem poliuretanowym i wkrętami teleskopowymi osadzając

     je  w podłożu betonowym.

4. Stropian twardy EPS 100,  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. Istniejące uwarstwienie stropodachu

   - jastrych z zaprawy cementowej na supremie,

   - ocieplenie -suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop Ackerman gr.25 cm.
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Wełna mineralna, maty, dwie warstwy

o łącznej  gr. 24cm

Papa izolacyjna klejona na zakładach

1. Proj. posadzka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatką stal.  Ø4-5mm (100x100mm), beton kl. min. B15

2. Izolacja z folii budowlanej  gr. 0,4mm

3. Docieplenie - styropian EPS 100, dwie warstwy o łącznej. gr. 24cm

4. Folia budowlana lub papa n sucho

5. Istniejąca posadzka

6. Strop Ackermana

As2

Stały punkt asekuracyjny

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 na supremie,

   - suprema 5cm,

   - warstwa spadkowa z lekkiego betonu,

   - strop żelbetowy, płytowy.
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Uszczelnienia

kątów wklęsłych: dodatkowo

2x papa  na izoklinach

265

Uszczelnienia

kątów wklęsłych: dodatkowo

2x papa  na izoklinach

Uszczelnienia

kątów wklęsłych: dodatkowo

2x papa  na izoklinach
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1. Proj. papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min.5mm modyfikowana masą SBS

2. Proj. papa termozgrzewalna SBS, podkładowa gr. min. 3mm

3. Grunt - roztwór bitumiczny

4. Projektowana warstwa jastrychu z zaprawy cement. M12,  gr. 3,0-3,5cm.

    (stare pokrycie zerwać w całości, jastrych podpapowy skuć do betonu nośnego.

5. Istniejąca płyta stropowa żelbetowa
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