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Zak. číslo
Stupeň
Datum

Číslo výkresu

Objekt:

Název výkresu:

Investor:
Název stavby:

Číslo paréArchitekt:Zodpovědný projektant:

Místo stavby:

Vypracoval:

Katastr:

Detaily D01 - D08

MŠ Dolní Bečva - energetické úspory
04/2013

Dolní Bečva 580, p.č. st. 875, p.č., Dolní Bečva, 756 55,

DPS

SO 01 - Mateřská škola

201383 - 01.1.19

SO 01.01.1 - Stavební část

 Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autorů: Ing. Arch Koláček, Ing. Petr Vašíček. Výkres nesmí být -
vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a ani žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

Stručný popis změnyZměna PodpisDatum

 U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry,
hmotnosti, hlukové parametry, materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovládání, vazby na ostatní profese apod. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým
výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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Ocelová žebírková výztuž ø12 mm

Oplechování atiky poplast. plech 0,6 mm

Ocelová výztuž ø 12mm kotvená chem. kotvami do
stávající atiky po 1500 mm

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Venkovní strukturální probarvená omítka

 Penetrační nátěr

 Střešní hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm

 Podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - min. 300 g/m2

 Izolační deska EPS100 S λ=0,037 W/mK tl. 260 mm (ve dvou vrstvách)

 Stávající hydroizolační souvrství

 Stávájící nosná konstrukce z železobetonu
(vyspádováno)

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 90 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 90 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Střešní hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm

  Podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - min. 300 g/m2

 Izolační deska XPS λ=0,035 W/mK tl. 60 mm
 Nadbetonování atiky do přesného ztraceného bednění
 prokotvení se stávající atikou pomocí chem. kotev po 1 m
 Stávající očištěné zdivo atiky

 Deska OSB 3/N-4PD tl. 18 mm kotvená do atiky po 1,5 m

 3°

 Lepicí hmota

 Nadbetonování atiky do přesného ztraceného bednění
 prokotvení se stávající atikou pomocí chem. kotev po 1 m

K11

1,5°
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 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Vnitřní omítka

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Spirální hmoždinka

 Nerez vrut

 Větrací plastová mřížka
s regulací intenzity větrání

 Těsnící páska

 PU pěna

 Plastová trubka ø 150 mm

 Vnitřní omítka
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 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Okenní systém

 PUR pěna výplň mezery

 Trvale pružný tmel

 Vnitřní omítka

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Vnitřní omítka

 Začišťovací profil
 Větrotěsná páska

 Rohová lišta

 Parotěsná páska

 EPS λ=0,032 W/mK tl. 30 mm
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 Okenní systém

 Trvale pružný tmel

 PUR pěna výplň mezery

 Větrotěsná páska

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Vnitřní omítka

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Rohová lišta

 Vnitřní omítka
 Parotěsná páska

 EPS λ=0,032 W/mK tl. 30 mm 15 440 10 140
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m
m  Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Vnitřní omítka

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Okenní systém

 Trvale pružný tmel

 PUR pěna výplň mezery

 Větrotěsná páska

 Vnitřní omítka

Venkovní parapet

Parapetní profil

 Talířová natloukací hmoždinka
s krycí EPS záslepkou

 Parotěsná páska

Vnitřní parapet

EPS tl. 30 mm

OKENNÍ OTVOR

100-150

síťka (sklovláknitá

Venkovní parapet

rohu  výztužná

zesílení vyztužení rohu otvoru
výztužná síťka (sklovláknitá tkanina)

zesílení vyztužení
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 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Vnitřní omítka

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Stávající úchytka

 Nový vodič bleskosvodu

 Prodloužení úchytky

 Přerušení tepelného mostu
 např. deska (60x40x12mm)
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 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Venkovní silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska z minerálních vláken MW  λ=0,04 W/mK tl. 50 mm

 Krycí hmota s pancéřovou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Penetrační nátěr

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 100-310 mm kotveno např pomocí HELIX D8-FV

 Venkovní jádrová omítka

 Keramický obklad

 Lepicí hmota

 Krycí hmota s pancéřovou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Izolační deska z minerálních vláken MW λ=0,04 W/mK tl. 50 mm

 Venkovní silikonová omítka
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Ocelová výztuž ø 12mm kotvená chem. kotvami do
stávající atiky po 1500 mm

Ocelová žebírková výztuž ø12 mm

Oplechování atiky poplast. plech 0,6 mm

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

Střešní hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm

 Podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - min. 300 g/m2

 Izolační deska EPS100 S λ=0,037 W/mK tl. 260 mm (ve dvou vrstvách)

 Stávající hydroizolační souvrství

 Stávájící nosná konstrukce z železobetonu
(vyspádováno)

 Nosná stěna (podklad)

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 90 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Penetrační nátěr

 Venkovní omítka - Brizolit

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítkaa

 Penetrační nátěr

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 90 mm

 Krycí hmota s výztužnou síťkou ze skelné tkaniny

 Venkovní strukturální probarvená silikonová omítka

 Penetrační nátěr

 Lepicí hmota

 Izolační deska EPS70 F šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm

Střešní hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm

 Podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken - min. 300 g/m2

 Izolační deska XPS λ=0,035 W/mK tl. 60 mm
 Nadbetonování atiky do přesného ztraceného bednění
 prokotvení se stávající atikou pomocí chem. kotev po 1,5 m
 Stávající očištěné zdivo atiky

 Deska OSB 3/N-4PD tl. 18 mm kotvená do atiky po 1,5 m

 3°

 Lepicí hmota

 Nadbetonování atiky do přesného ztraceného bednění
 prokotvení se stávající atikou pomocí chem. kotev po 1 m

1,5°

K11

Popis:

Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, Uw=0,73 W/m2K

Výměna dveřních výplní otvorů - dveře plastové, Ud=1,7 W/m2K

Zateplení obvodových stěn - KZS EPS 70 F  šedý λ=0,032 W/mK tl. 140 mm + silikátová omítka

Zateplení soklu - KZS XPS λ=0,035 W/mK tl. 120 mm + silikonová omítka

Zateplení ostění, nadpraží, parapety - KZS EPS 70 F  šedý λ=0,032 W/mK tl. 30 mm + silikátová omítka

Zateplení vnitřních bočních stěn vstupů - KZS MW λ=0,04 W/mK tl. 50 mm + silikátová omítka

Zateplení podhledů vstupů - KZS MW λ=0,04 W/mK tl. 80 mm + silikátová omítka

Zateplení střechy a střechy vstupů - EPS 100 S Stabil λ=0,037 W/mK tl. 260 mm (ve dvou vrstvách) + mPVC

Detail D01
Měř.: 1:10
Detail zateplení ostění  a umístění okenního otvoru

Detail D02
Měř.: 1:10
Detail zateplení nadpraží a umístění okenního otvoru

Detail D03
Měř.: 1:10
Detail zateplení parapetu a umístění okenního otvoru

Detail D04
Měř.: 1:10
Detail prodloužení kotvení bleskosvodu

Detail D05
Měř.: 1:10
Detail prostupu odvětrání venkovním zateplením

Detail D06
Měř.: 1:10
Detail ukončení zateplení u bočních vstupních stěn

Detail D07
Měř.: 1:10
Detail ukončení atiky - u okapového žlabu

Detail D08
Měř.: 1:10
Detail ukončení atiky - u hřebene střechy

Detail ETICS
Měř.: 1:20
Detail vyztužení v okolí otvoru
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