- Proj. dachówka karpiówka ceramiczna
ułożona podwójnie (w łuskę), w kolorze istn.
- Proj. łaty drewniane 5x3,5 cm co 15 cm
- Proj. kontrłaty drewniane 3,5x2,5 cm
- Proj. wiatroizolacja
- Istn. krokwie 12x16 cm ( częsciowa
wymiana, ilość wg. opisu i rys. nr K/1 )
- Pustka powietrzna
- Proj. płyta gr. 22mm, OSB SF - B, klas. ogniowa:
B, s2, d0. Krawędzie pióro - wpust.
- Istn. belki stropowe - częściowa wymiana, ilość
wg.opisu i rys. nr K/1 - w ( w polach ) :
■ proj. wełna mineralna gr. 20cm ( λ D=0,035 W/mK )
■ proj. paroizolacja z folii
■ istn. ślepy pułap
- Istn. deski
- Istn. tynk cem.-wap.
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Projekt remontu ( w ograniczonym zakresie )
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gminnego
przy ul. Szczęśliwej 54 w Gdańsku.

RYSUNEK:
+ 10,14

Projektant:
Proj. rynna Ø 15cm
tytan cynk gr. 0,7mm

Opracowali:
- Proj. dachówka karpiówka ceramiczna
ułożona podwójnie (w łuskę), w kolorze istn.
- Proj. łaty drewniane 5x3,5 cm co 15 cm
- Proj. kontrłaty drewniane 3,5x2,5 cm
- Proj. wiatroizolacja
- Istn. krokwie 12x16 cm ( częsciowa
wymiana, ilość wg. opisu i rys. nr K/1 )
- Pustka powietrzna
- Zabezpieczenie wełny mineralnej linkami
plastikowymi rozpiętymi na gwożdziach przybitych
do łat
- Proj. wełna mineralna gr. 6cm ( λD=0,035 W/mK )
w polach proj. rusztu z łat drewn. 3,5x6 cm
- Proj. wełna mineralna gr. 14cm ( λD=0,035 W/mK )
w polach istn. konstrukcji drewn. ściany szkieletowej
- Proj. paroizolacja

Proj. obróbka bl.
tytan cynk
gr. 0,7mm

+ 6,48

Proj. płotek przeciwśniegowy
w kolorze dachówki

Skala:
1:50
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( w specjalności architektonicznej
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PRZEKRÓJ I - I
1 : 50

Proj. płotek przeciwśniegowy
w kolorze dachówki
- Proj. papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
- Proj. papa podkładowa
- Istn. deskowanie pełne (częściowa
wymiana, ilośc wg. opisu)
- Istn. krokwie

- Proj. papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
- Proj. papa podkładowa
- Istn. deskowanie pełne (częściowa
wymiana, ilośc wg. opisu)
- Istn. krokwie

+ 3,36

Proj. rynna Ø 11cm
z blachy tytan cynk
gr. 0,7mm

Proj. rynna Ø 11cm
z blachy tytan cynk
gr. 0,7mm

- Proj. wełna mineralna gr. 20cm ( λD=0,035 W/mK )
- Proj. paroizolacja z folii

proj. tynk cienkowarstwowy + kolorystyka
elewacji, wg opisu

Proj. rynna Ø15cm
tytan cynk gr. 0,7mm

- Istn. strop drewniany

Proj. warstwa żwiru 32/63 mm,
gr. 30cm, oddzielona od gruntu
włókniną filtracyjną

- Proj. wełna mineralna gr. 20cm ( λD=0,035 W/mK )
- Proj. wiatroizolacja

6

50

izolacja ścian
fundament. wg
rys. nr A/16

- Proj. deski gr. 2,5cm
- Proj. blacha tytan cynk gr. 0,7cm
± 0,00

Proj. warstwa przepuszczalna
piaskowo-żwirowa o zróżnicowanej
frakcji 0,06÷31,5mm, stabilizowanej
warstwami, gr. warstwy ok. 100cm
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izolacja ścian
fundament. wg
rys. nr A/16
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Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych
wykonać metodą iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie
Część budynku
niepodpiwniczona

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych
wykonać metodą iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie
Część budynku
niepodpiwniczona

100

Proj. obrzeże chodnikowe
betonowe o wym. 6x20x100cm
na betonowej ławie z oporem
beton B15, na podsypce
piaskowej 5cm

100

2

- 0,25

mgr inż. Barbara Szyfer
upr. proj. 4957/Gd/91
( w specjalności konstr. - budowlanej )

Proj. rynna Ø15cm
tytan cynk gr. 0,7mm

- Istn. deskowanie pełne
- Istn. tynk cem.-wap.

Proj. warstwa przepuszczalna
piaskowo-żwirowa o zróżnicowanej
frakcji 0,06÷31,5mm, stabilizowanej
warstwami, gr. warstwy ok. 70cm

Przekrój I - I

- 0,50

