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Nr rys.

Temat:

Adres:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  JADALNI I
SANITARIATÓW W BUDYNKU nr 3, BUDOWA

ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 7 ORAZ
ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4
w Domu Pomocy Społecznej w MOCZARACH

Przedmiot rys.:

PRZEKRÓJ A1

Data:

Nr ark.

05

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w części lub całości oraz udostępnianie osobom trzecim
dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U.24/194,  poz.83, art.115-118)

październik 2018

 jedn. ew. Ustrzyki Dolne- o.wiejski,
obr. ew. Moczary 0021 dz. nr ew. 337

mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90  PK-0119
w specjalności architektonicznej

Projektant:

Asystent projektanta:
mgr inż. arch. Adriana Haduch

Skala:

1:50

38-500 Sanok Zahutyń 234
www.architektsidor.pl

Stadium:

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizować w oparciu
o projekt konstrukcyjny wykonawczy
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projektowana podmurówka
i zmniejszenie okna

projektowane okno (O13)
o wym. 177x105cm

projektowana podmurówka
i zmniejszenie okna projektowane okno (O14)

o wym. 85x70cm

proj. ściana zamykająca loggię z betonu komórkowego gr.24cm,
ocieplona wełną mineralną gr.16cm, wykończona tynkiem na siatce

projektowane okno (O12)
o wym. 250x115cm

D2

P1

P2

D2'
D1

wyburzenie ściany pod istniejącymi
otworami okiennymi budynku nr 3

styrodur XPS gr.10cm

2x Abizol R+P2x Abizol R+P

chudy beton gr.10cm

2x Abizol R+P
2x Abizol R+Pszczelne połączenie

izolacji pionowej i poziomej

SF1

Pg
palisada betonowa

suchy beton

SZ1

wieniec
1x folia lub papa

murłata

SZ2

ściana REI120
ściana
REI120

pokrycie dachu RE30

sufit podwieszany na odcinku 4m
od budynku wykonać w systemie
przeciwpożarowym zapewniajacy
odporność pożarową dachu REI60

okap na odcinku 4m
od budynku nr 3
zabezpieczony
do stopnia niepalości balustrada stalowa

malowana proszkowo
na kolor jasno szary

obudowa
płatwi płyty gkf
2x1,25cm

ocieplenie wełną
mineralną gr 18cm

profil bazowy okna

10°=17,63% 18°=32,49%

 10cm styrodur XPS 037
          zaprawa klejowa
          izolacja przeciwwilgociowa
 24cm żelbet
          izolacja przeciwwilgociowa

SF1-ściana zewnętrzna
       fundamentowa

1,5cm płyty OSB
           - przejścia techniczne
           folia wysoko
           paroprzepuszczalna
25cm wełna mineralna
15cm płyta żelbetowa
1,5cm tynk wewnętrzny

P2

          blacha trapezowa
5x4cm łaty drewniane
5x3cm kontrłaty drewaniane
           membrana dachowa
           paroprzepuszczalna
 20cm krokwie drewniane

D1

          blacha trapezowa
5x4cm łaty drewniane
5x3cm kontrłaty drewaniane
           membrana dachowa
           paroprzepuszczalna
 20cm wełna pomiędzy krokwiami
   5cm wełna mineralna pomiędzy
           metalowym rusztem R60
           folia izolacyjna (np.Reflectix)
2x 1,25cm płyty gkf EI60

D2

  2cm płytki gresowe
  5cm wylewka cementowa
          zbrojona siatką
12cm hydropian EPS P150
         1x folia
       papa termozgrzewalna
10cm chudy beton
15cm zagęszczony żwir

P1

0,5cm tynk zewnętrzny
 18cm wełna mineralna 038
          zaprawa klejowa ~1cm
24cm bloczek z betonu
          komórkowego
 1,5cm tynk wewnętrzny

SZ1-ściana zewnętrzna

  4cm kostka brukowa
  4cm podsypka cementowo
          -piaskowa
15cm żwir zagęszczony
         mechanicznie

Pg1

   4cm drewniana deska elewacyjna
           zabezpieczona do NRO
3x5cm kontrłaty drewniane
    folia przeciwwiatrowa
 18cm wełna mineralna 038
         między drewnianym rusztem
24cm bloczek z betonu
          komórkowego
 1,5cm tynk wewnętrzny

SZ2-ściana zewnętrzna

= 563,19m npm

Uwaga: wymiary podano
w świetle ścian
wykończonych

          blacha trapezowa
5x4cm łaty drewniane
5x3cm kontrłaty drewaniane
           membrana dachowa
           paroprzepuszczalna
 20cm wełna pomiędzy krokwiami
   5cm wełna mineralna pomiędzy
           rusztem
           folia izolacyjna (np.Reflectix)
 1,5cm płyty ogniochronne
          np. PROMAXON typ A

D2'

proj. ława

papa termozgrzewalna
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