PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU B
skala 1:50
istniejąca obróbka blacharska

PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ BUDYNKU C
skala 1:50

SZCZEGÓŁ 1

wykonanie nowych przedłużonych obróbek
blacharskich gzymsów z blachy tytan cynk

I

odsunięcie od muru rynien i
rur spustowych umożliwiające
ocieplenie budynku

odsunięcie od muru rynien i rur spustowych
umożliwiające ocieplenie budynku

I

SZCZEGÓŁ 2
skala 1:20

wymiana stolarki okiennej na nową
PVC w kolorze NCS S0510Y
szyba antywłamaniowa P4

listwa cokołowa

parapet kamienny do renowacji

klin styropianowy

20

II
pasek z papy
termozgrzewalnej
wywinięty na cokół

SZCZEGÓŁ 2
odsunięcie od muru rynien i rur
spustowych umożliwiające
ocieplenie budynku

parapet zewnętrzny drewniany
przykryty blachą ocynkowaną
powlekaną kolor biały RAL9010

parapet kamienny do renowacji

I

wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze NCS S0510Y

parapet zewnętrzny drewniany
przykryty blachą ocynkowaną
powlekaną kolor biały RAL9010

parapet kamienny do renowacji

SZCZEGÓŁ 3
skala 1:20

obrzeże chodnikowe 8x30x100

50
podokiennik z blachy ocynkowanej
powlekanej kolor biały

parapet zewnętrzny drewniany
przykryty blachą ocynkowaną
powlekaną kolor biały RAL9010

-

III

-

II

wymiana stolarki okiennej na nową
PVC w kolorze NCS S0510Y
szyba antywłamaniowa P4

podokiennik z blachy ocynkowanej
powlekanej kolor biały

II

II

Uwaga:
W przypadku naruszenia istniejących nawierzchni i zieleńców podczas
robót budowlanych, po zakonczeniu robót należy je odtworzyć i
doprowadzić do stanu sprzed remontu.

UWAGI I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną (Warunki TechniczneI-I Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montażowych).
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją,
ścian istniejąca
3. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpŁywem warunków
atmosferycznych.
II-II
4. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urzadzenia będą
tynk
wapienno-cementowy
odpowiadały normom bezpieczeństwacienkowarstwowy
p.poż i bhp (posiadają
odpowiednie atesty i
aprobaty).
styropian EPS70 gr. 12 cm
5. Wszystkie rozwiązania techniczne
związane z okreslona technologią należy
ścian istniejąca
wykonywać dokładnie według wytycznych i zalecen producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w III-III
części rysunkowej projektu stanowią integralą część
niniejszego opracowania.
tynk cokołowy
7. Po wykonaniu wykopu wezwać nadzór autorski.
styropianwymiary,
EPS70 gr.
8 cmotwory i zestawienia należy
8. Ze względu na charakter prac wszystkie
rzędne,
istniejąca materiałów budowlanych (przed
sprawdzić na budowie przedścian
zamówieniem
przystąpieniem do wykonania robót), a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu istniejącego.
5D Pracownia Projektowa

jednostka projektowa:

listwa cokołowa

I

opaska żwirowa

±0,00
-0,29

III

warstwa betonu C16/20

parapet kamienny do renowacji

I

II

parapet kamienny do renowacji

I

wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze NCS S0510Y
szyba antywłamaniowa P4

II

opaska żwirowa

II
I

listwa cokołowa

wymiana stolarki okiennej na nową
PVC w kolorze NCS S0510Y

30

I

ocieplenie elewacji budynku C styropianem gr. 12 cm
wykonać tynk cienkowarstwowy

zbicie istniejących tynków
wykonanie nowego tynku cienkowarstwowego

wymiana stolarki okiennej na nową
drewnianą w kolorze NCS S0510Y

II

SZCZEGÓŁ 1

12

ocieplenie styropianem
gr. 12cm

podokiennik z blachy ocynkowanej
powlekanej kolor biały

wykonanie nowych przedłużonych obróbek
blacharskich gzymsów z blachy tytan cynk

SZCZEGÓŁ 1
skala 1:20

obróbka blacharska
z blachy tytan cynk

SZCZEGÓŁ 3

UWAGI I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montażowych).
2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją,
3. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpŁywem warunków
atmosferycznych.
4. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urzadzenia będą
odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i
aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z okreslona technologią należy wykonywać
dokładnie według wytycznych i zalecen producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralą część
niniejszego opracowania.
7. Po wykonaniu wykopu wezwać nadzór autorski.
8. Ze względu na charakter prac wszystkie wymiary, rzędne, otwory i zestawienia należy
sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów budowlanych (przed
przystąpieniem do wykonania robót), a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu istniejącego.
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