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WRAZ Z ADAPTACJĄ PIĘTRA NA CELE MIESZKALNE
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+ 6,40

kratownica z rur stalowych
- pas dolny i górny z rur Ø 80mm
- słupki i krzyżulce z rur Ø 42mm
rozstaw kratownic ~3m

płatew z rury stalowej Ø 80mm

śruby M16

pas dolny kratownicy spawany do okucia z blachy gr.8mm

- 0,02

istniejąca ściana z bloczków betonowych gr. 38cm
na zaprawie cem.

ściana nośna zewnętrzna - istniejąca

tynk cem. - wap. 1,5 cm

tynk zewnętrzny strukturalny na zaprawie klejowej
zbrojonej siatką
izolacja termiczna - styropian EPS 70 gr. 10cm

istniejąca ściana z bloczków betonowych gr. 38cm
na zaprawie cem.

ściana nośna zewnętrzna - istniejąca

tynk cem. - wap. 1,5 cm

membrana kubełkowa

izolacja termiczna - styropian XPS gr. 10cm
(w pomieszczeniach szatni)

istniejąca ściana trójwarstwowa
- cegła pełna gr. 12cm na zaprawie cem-wap
- izolacja termiczna: wełna mineralna gr. 5cm
- bloczek gazobetonowy gr. 24cm na zaprawie cem-wap

ściana nośna zewnętrzna - istniejąca

tynk cem. - wap. 1,5 cm

tynk zewnętrzny strukturalny na zaprawie klejowej
zbrojonej siatką
izolacja termiczna - styropian EPS 70 gr. 15cm

gładź gipsowa

pustak POROTHERM 25 P+W kl.15 gr. 25cm
na zaprawie cem. - wap. kl M5

tynk cem. - wap. 1,5 cm

tynk zewnętrzny strukturalny na zaprawie klejowej
zbrojonej siatką
izolacja termiczna - styropian EPS 70 gr. 10cm

gładź gipsowa

ściana nośna zewnętrzna - projektowana

tynk cem. - wap. 1,5 cm

membrana kubełkowa

izolacja termiczna - styropian XPS gr. 10cm

gładź gipsowa

ściana nośna zewnętrzna - projektowana

bloczek betonowy gr. 25cm na zaprawie cem. kl. M5 bloczek silka gr. 18 cm na zaprawie cienkowarstwowej

tynk cem. - wap. 1,5 cm

gładź gipsowa

ściana dzieląca mieszkania - projektowana

tynk cem. - wap. 1,5 cm

gładź gipsowa

profil stalowy cienkościenny U100  /
wełna mineralna gr. 10cm

gładź gipsowa

ściana działowa w mieszkaniach

płyta gipsowo kartonowa GKB gr 12,5mm

gładź gipsowa

płyta gipsowo kartonowa GKB gr 12,5mm

istniejąca posadzka cementowa
płytki ceramiczne

istniejący podkład betonowy

podłoga na gruncie

istniejąca izolacja

istniejąca płyta żelbetowa

tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

płytki ceramiczne

strop nad piwnicą

posadzka cementowa gr. 7 cm
zbrojona siatką Ø 3 (15x15)

styropian EPS 100 gr. 15 cm
folia PE gr. 0,2 mm
płyty żelbetowe kanałowe gr. 24cm
tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

płytki ceramiczne/panele podłogowe

strop nad parterem

profil stalowy cienkościenny U50  /
wełna mineralna gr. 5cm

gładź gipsowa

pozioma przegroda dachu

płatwie z rur Ø 80mm

kratownica z rur stalowych co ~3m
pas dolny i górny z rur Ø 80mm
słupki i krzyżulce z rur Ø 42mm

blacha trapezowa T35

dach płytki ceramiczne na zaprawie mrozoodpornej

szlam uszczelniający

gładź cementowa grubości 6 - 5cm

folia PE gr. 0,2mm

istniejąca płyta żelbetowa grubości 14cm

styropian XPS 100 grubości 5 cm

styropian EPS 100 grubości 5cm

spocznik przy schodach zewnętrznych

tynk  strukturalny na zaprawie klejowej zbrojonej siatką

papa termozgrzewalna

Przekrój B-B  skala 1:50

płyta żelbetowa gr. 18cm
tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

płytki ceramiczne

spocznik klatki schodowej

styropapa EPS 100 gr. 20cm

tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

papa termozgrzewalna

stopodach nad klatką schodową

płyta żelbetowa gr. 15cm

papa termozgrzewalna

płyta OSB gr. 15mm

konstrukcja drewniana z belek 8x18cm

zadaszenie nad wejściem

+ 2,70

belka I-BEAMS 72/250 co 85cm /
wełna mineralna gr. 20cm

płyta OSB gr. 12mm

45

papa podkładowa

płyta OSB gr. 12mm zagruntowana środkiem BETON-GRUNT

+ 10,12

+ 10,02

+ 10,12

+ 9,94

+ 9,66

styropian EPS 100 gr. 10 cm

posadzka cementowa gr. 8 cm zbrojona siatką Ø 3 (15x15)
płytki ceramiczne

izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna
podkład betonowy gr. 15 cm
zagęszczony  piasek gr. 20cm

podłoga na gruncie w klatce schodowej

folia PE gr. 0,2 mm

obudowa z płyt g-k

pustak POROTHERM 11,5 P+W  gr. 11,5cm
na zaprawie cem. - wap. kl M5

tynk cem. - wap. 1,5 cm

tynk cem. - wap. 1,5 cm

ściana działowa wewnętrzna

tynk strukturalny na zaprawie klejowej zbrojonej siatką

+ 9,94
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posadzka cementowa gr. 7 cm
zbrojona siatką Ø 3 (15x15)

styropian EPS 100 gr. 15 cm
folia PE gr. 0,2 mm
projektowana płyta żelbetowa gr. 15cm
tynk cem. - wap. gr. 1,5cm

płytki ceramiczne/panele podłogowe

strop nad parterem
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mgr inż. arch.

Lidia Jędrzejowska-Hełka

nr uprawnień

68/73/Op

mgr inż. arch.

Ewa Berthold-Majewska

nr uprawnień

210/92/Op

2 x płyta gipsowo kartonowa GKB gr 12,5mm

folia PE 0,2mm mocowana do rusztu
taśmą klejową obustronną


