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min. 100

min. 2/3

- hydroizolační mPVC fólie DEKPLAN 76 - tl. 1,5 mm
- separační fólie DEKSEPAR - tl. 0,2 mm
- OSB deska - tl. 15 mm
- elastická izolační deska STEICOuniversal - tl. 60 mm
- nosníky STEICOjoist - tl. 300 mm
- elastická izolační deska STEICOflex vložená mezi nosníky - tl. 300 mm
- parozábrana - DEKFOL N AL 170 SPECIAL - tl. 0,3 mm
- laťování 60/40 mm
- sádrokartonová deska FERMACELL - tl. 12,5 mm

- vnější omítka, včetně armovací tkaniny a podkladní vrstvy - tl. 10 mm
- dřevovláknitá izolační deska STEICOprotect - tl. 60 mm
- nosníky STEICOwall - tl. 240 mm
- elastická izolační deska STEICOflex vložená mezi nosníky - tl. 2 x 120 mm
- OSB deska - parotěsně utěsněná - tl. 15 mm
- dřevěný rošt - latě 60 x 40 mm
- sádrokartonová deska FERMACELL - tl. 15 mm

S-1

ST-1a

deska STEICOultralam X - tl. 60 mm

upevnění desky STEICOultralam R do nosného
trámku - šroub do dřeva EDS-H - 5x120 mm

vynášecí dřevěný hranol 60x80 mm,
upevněný k horní pásnici střešního nosníku

okapový svod Ø 100 mm
- titanzinkový plech - tl. 0,6 mm

okapní lišta
- poplastovaný plech

dřevěný spádový klín
pro uložení nosníků STEICOjoist

upevnění spádového klínu
šroub do dřeva EDS-H - 2 x 5x120 mm

10%

okapový žlab Ø 100 mm
- titanzinkový plech - tl. 0,6 mm

příponka pro okapní žlab,
upevněná na trámek
- pásková ocel, po 0,5m - tl. 1 mm

SDK podhled
pružný tmel

konstrukce zavěšení podhledu
hliníkové CD profily 60x27x0,6 mm

rychlozávěs Ankerfix
závěsný drát s okem

šroub do dřeva EDS-H - 5x35 mm

podhled - SDK deska
FERMACELL - tl. 12,5 mm

rychlošroub TN

šroub do dřeva EDS-H - 5x35 mm

ukončovací profil STEICOultralam R,
kotvená do nosníků - 45x300 mm

přířez hydroizolační fólie
- DEKPLAN 76

upevnění okapní lišty
- šroub do dřeva EDS-H - 5x50 mm

pružný tmel

separační fólie DEKSEPAR -tl. 0,2 mm
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POZNÁMKA:

 - Umístění detailu B na objektu je patrné na výkrese D.1.1.2.8 SVISLÝ ŘEZ B-B'.
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