
papa
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"but" z blachy stalowej 
ocynkowanej
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"but" z blachy stalowej 
ocynkowanej

stopa betonowa - B25
80x80x100

stopa betonowa - B25
80x80x100
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kotwić co 1.0 m do istniejącego
muru kotwami
Hilti HVU+HIS-N(8.8) M16
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16/16

16/24

16/24 7°

a

b

d

e

f

g

styropian
ekstrudowany 
EPS 200

obróbka blacharska 
z blachy ocynkowanej

2. płyta żelbetowa - 14cm - beton B-25
1. tynk cem-wapieny

3. warstwa gruntująca
4. 2xfolia PE układana na zakład

6. 1x papa podkładowa termozgrzewalna
7. 1x papa wentylacyjna termozgrzewalna
8. 1x papa nawierzchniowa termozgrzewalna

1. tynk gipsowy

3. styropian EPS 100 - 4cm
4. folia PE

5. jastrych cementowy - 4.5cm 
    zbrojony zbrojeniem rozprosznym

b

st
an

 p
ro

j.
st

an
 p

ro
j.

a

2. chudy beton B10 - 10 cm 
3. izolacja 2x folia PE 

5. jastrych cementowy - 4.5cm 
    zbrojony zbrojeniem rozprosznym

1. podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona 
    do Id=0.7 - 30 cm

st
an

 p
ro

j.

2. deski pióro-wpóst - 2.5 cm 
    szlifowane oraz malowane lakierem typu 
    Drewnolux w kolorze naturalnym

3. papa asfaltowa izolacyjna układana na zakład

st
an

 p
ro

j.

g

st
an

 p
ro

j.

1. podkład pod kostką betonową
2. kostka betonowa

f

1. tynk mineralny
2. 2x siatka na kleju

d

6. izolacja - 2x Abizol R+P

4. izolacja przeciwwilgociowa - Isolastik
3. styropian EPS 200 - HYDROMAX montowany
    na kleju i kołkach - 10 cm st

an
 p

ro
j.

4. blacha płaska, cynkowo-tytanowa układana na
    podwójny rąbek

1. krokiew 10x22 z drewna sosnoweg klasy C24
    - szlifowana, malowana lakierem typu Drewnolux
      w kolorze naturalnym

st
an

 is
tn

.

e

c

2. płyta żelbetowa - 14 cm

wentylator dachowy
zamontować zgodnie

 z zaleceniami 
dostawcy platformy

4.  płyta podszybia ( góra płyty - poziom -6cm) 
     gr. 25 cm - beton B25 utwardzony powierzchniowo
     zbrojony zbrojeniem rozproszonym 

-0.18

-1.18

-0.78

+1.34

+1.58

+2.98

+3.22

+4.59

+4.83

+6.21

+6.45 +6.50

-1.28

+6.65

-0.06

+6.31

+2.60

+5.90
+5.75

zabudowa z płyty g-k
na ruszcie aluminiowym

-0.01

-1.11

-0.11

+2.96
+2.85

±0.00

+3.00

+6.35

+2.77

+3.35

UWAGI:
- stan istniejący

- stan projektowany

5. styropian EPS 100 wyprofilowany 
    ze spadkiem 3 % - 12-21cm

PRZEKRÓJ A-A 5. bloczek betonowy kl.15

6. posadzka (płytki gresowe, antypoślizgowe)

6. posadzka( płytki gresowe,antypoślizgowe)

1. ściana z bloków silka E-24 kl.20 - 24cmc

deskowanie szczytów zadaszenia
(deski 2.5cm szlifowane, malowane lakierem

typu Drewnolux w kolorze naturalnym)

2. ocieplenie styropianem (λ=0.031w/mK) 12cm 
    montowany na kleju i kołkach

3 %
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