- Mata ochronno-drenująca z systemową listwą zamykającą
- Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 4cm
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- Preparat gruntujący i uszczelniający
- Uzupełnienie spoin i wyrównanie podłoża np. tynk
renowacyjny podkładowy mrozo. i wodoodporny gr. 20mm
na siatce z włókna szklanego ( siatka dla tynku zewn. )
- Istniejąca ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 52cm
- Tynk renowacyjny

Proj. warstwa żwiru 32/63 mm,
gr. 30cm, oddzielona od gruntu
włókniną filtracyjną
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Izolację poziomą ścian piwnic wykonać
metodą iniekcji niskociśnieniowej
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
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Izolację poziomą ścian piwnic wykonać
metodą iniekcji niskociśnieniowej
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.

~ 250

Proj. obrzeże
chodnikowe
betonowe o wym.
6x20x100cm
na betonowej ławie
z oporem beton B15,
na podsypce
piaskowej 5cm
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- Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa z dwóch
warstw bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej

W obrębie strefy cokołowej należy skuć istniejący w większości niespójny, ze śladami zawilgocenia
tynk. Oczyścić mur z zabrudzeń, usunąć luźne fragmenty, wydłutować spoiny na głębokość co
najmniej 2cm. Wyrównać podłoże - najbardziej osłabione partie muru należy na nowo przemurować
cegłą pełną kl. 15 MPa na zaprawie Rz.= 8 MPa, z zachowaniem wiązania cegieł. Uszczelnić strefę
cokołową zaprawą gruntującą oraz mineralnym szlamem uszczelniającym odpornym na sole,
elastyczny, mostkujący rysy. Następnie wykonać obrzutkę stanowiącą warstwę sczepną, a następnie
system tynków renowacyjnych gr. min.2cm. Wykończenie strefy cokołowej obejmuje szpachlowanie
powierzchni oraz malowanie farbą na bazie żywic silikonowych w kolorze wg rys. elewacji.
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- Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa z dwóch
warstw bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej

proj. faseta uszczelniająca na styku
wysuniętych ław fundamentowych
ze ścianami fundamentowymi

proj. faseta uszczelniająca na styku
wysuniętych ław fundamentowych
ze ścianami fundamentowymi
- Beton z warstwą wyrówn. gr.5 cm ( wzmocniony siatką stal. - pręty Ø 4,5 mm
w siatce 10x10 cm ), oddylatowany obwodowo paskiem styropianu
STK 17/15 gr. 2-4cm.
- Izolacja wodoochronna folia PE, ułożona na zakład, z wywinięciem na ściany
- Izolacja termiczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS, gr. 10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa grubopowłokowa typu ciężkiego z dwóch
warstw bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej;
- warstwa betonu chudego C16/20 gr. 10mm;
- wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej o różnym uziarnieniu,
stabilizowana warstwami, stopień zagęszczenia ID≥0,60, grubość ok.20cm;
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Proj. warstwa przepuszczalna
piaskowo-żwirowa o zróżnicowanej
frakcji 0,06÷31,5mm, stabilizowanej
warstwami, gr. warstwy ok. 100cm
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