DETAL "A"
Dach istniejący
Tynk cem.-wap.

Płytki gres wg rys.
AB 31

drzwi wg
rys. AB 22

Hak montażowy
dźwig 150kN wg wytycznych
producenta

Nadproże systemowe
porothem i=130cm

Nadproże 2 100
poz. nr 7.2. obl. stat.l=165cm
DETAL 'A', rys. AB12

PERON

+4.00

Dach istniejący
Tynk cem.-wap.

+9.70

okno wg
rys. AB 22
PERON
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+3.75
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5 POSADZKA W LOKALU KOMERCYJNYM od ul. Sienkiewicza
- płyta żelbetowa gr. 15cm zbrojona siatką 8mm 12x12cm
- styropian EPS100-038 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa papa asfaltowa + folia PE
- piasek do gł. 1m p.p.t. ubijany warstwami co 30 cm do Id=0,65
- istniejący grunt

Nadproże 2 100
poz. nr 7.2. obl. stat.l=165cm
DETAL 'G' rys. AB 11

Posadzka wg rys.
AB 30
Schody przeszlifować

±0.00

1

Posadzka wg rys.
AB 29

-0.12
-0.57
6

ścianę wyrapować i wykonać izolację pionową
2 x papa na lepiku asf. klejona lepikiem asf. do ściany

6 POSADZKA PODSZYBIE od ul. Sienkiewicza
- farba do betonu wg opisu
- posadzka betonowa grub. 5 cm zbrojona siatką
- papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- płyta żelbetonowa grub. 40 cm
- zbrojenie o 14 12 x12cm
- podlewka betonowa 5cm
POSADZKA HOLU I TUNELU ORAZ POSADZKI
NA PIĘTRZE
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- grunt pod posadzkę betonową - podsypka piaskowa
- istniejące warstwy posadzkowe
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Dźwig 2
Dźwig dla niepełnosprawnych
np. firmy GOLD-BUD model DH
szyb murowany, maszynownia zlokalizoawana
w skrzynce; wykonać wg rys. detalu
i wytycznymi producenta

przekrój D-D

POSADZKA HOLU I TUNELU ORAZ POSADZKI
NA PIĘTRZE
- płytki gres porcellanato 9,2 i 8,7mm z dylatacjami jak posadzka
+ przygotowanie do płytkowania
- grunt pod płytkowanie
- posadzka betonowa B20 zbrojona siatką śr. 3,5mm 10x10cm
z dylatacjami 12mm max wymiary pola 12m x 12m - grub. 8cm.
- izolacja - papa asfaltowa klejona na zakładkach
- izolacja - folia PE budowlana
- grunt pod posadzkę betonową - podsypka piaskowa
- istniejący strop
1'
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