
wokół budynku wykonać opaskę szer.50cm ze

spadkiem 1,5% od budynku, z kostki brukowej

gr.6cm na podsypce cem.-piaskowej, alternatywnie

ze żwiru lub tłucznia  (gr.10cm) na geowłókninie;

ograniczyć obrzeżem betonowym 6/20cm
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cokół- płytka klinkierowa

Sz1

wokół budynku wykonać opaskę szer.50cm ze

spadkiem 1,5% od budynku, z kostki brukowej

gr.6cm na podsypce cem.-piaskowej, alternatywnie

ze żwiru lub tłucznia  (gr.10cm) na geowłókninie;

ograniczyć obrzeżem betonowym 6/20cm

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma- 1x papa izolacyjna V60

gr.3,0mm

Sz2

cokół- płytka klinkierowa

Sz1
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roztwór wodorozcieńczalny typu DYSPERBENT

lub równoważny

Sz2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ TERENU

(warstwy od wewnątrz)

ściana fundamentowa gr.25cm z bloczków

żwirobetonowych M6 na zaprawie cementowej M10

styropian EPS 100 gr.10cm (λ=0,032W/(mK))

roztwór asfaltowy na zimno x1

siatka elewacyjna + 2x klej do siatki wodoodporny

ściana z bloczków z betonu komórkowegotypu Ytong

Forte (λ=0,11W/(mK)) na klej lub równoważny

Sz1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,153(W/m²K)

(warstwy od wewn.)

gładź gipsowa z powłoką malarską (farba lateksowa)

styropian EPS 70 gr.12cm (λ=0,032W/(mK))

siatka elewacyjna + 2x klej do siatki

tynk maszynowy gipsowy typu KNAUF MP75 lub

równoważny gr.1,0cm

środek gruntujący typu Cerplast lub równoważny

tynk strukturalny typu baranek (1,5mm) nakładany

maszynowo

2x farba elewacyjna typu KEIM SOLDALIT wraz z

gruntem lub równoważna

posadzka cementowa gr. 5,0cm zbrojona siatką stalową

systemową

A

wykładzina winylowa antypoślizgowa typu SAFATRED

UNIWERSAL PLUS gr. 2,5mm lub równoważna

folia izolacyjna gr. 0,2mm

folia izolacyjna gr. 0,2mm

podkład betonowy gr. 12cm z betonu C12/15

styropian EPS 100 (λ=0,032 W/(mK)) gr.2x 5cm

podsypka piaskowa gr. od 25- 90cm zagęszczona

mechanicznie do ID=0,8

grunt rodzimy bez humusu

łaty drewniane 4/6 cm

C

blachodachówka, karpiówka , kolor Ral 8004

kontrłaty drewniane 2,5/6cm

górny pas kratownicy drewnianej

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna gr.35cm (λ=0,035 W/(mK))

B

pas dolny kratownicy drewnianej

folia paroizolacyjna

2x płyta G-K gr. 12,5mm, ognioodporna

2x farba lateksowa + gruntowanie

ruszt stalowy, systemowy, podwieszany, podwójny

drabinka śniegowadrabinka śniegowa

obróbka blacharska attyki wystawkiobróbka blacharska attyki wystawki

izolacja przeciwwilgociowa

pozioma- 1x papa izolacyjna V60

gr.3,0mm

docieplenie ściany szczytowej od strony

wewnętrznej wełną mineralną twardą

gr.10cm+ siatka + klej

podmurówka z cegły

pełnej kl.150 na

zaprawie cementowej

M10

podmurówka z cegły

pełnej kl.150 na

zaprawie cementowej

M10


