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dřevěný vnitřní parapet - tl. 20 mmparotěsná páska

tabule zasklení

distanční rámeček

expanzní těsnící páska

vnější parapet, titanzinkový
plech - tl. 0,6 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

ST-1a

trvale pružný tmel

upevnění  parapetního plechu do rámu okna
- šroub do dřeva EDS-H - 5x40 mm

opatřený puklíkem korkový profil

těsnící profil

nízkoexpanzní montážní pěnaocelová pásková kotva
k upevnění rámu okna

korkový profil

rám dřevěného okna
SLAVONA SOLID COMFORT SC92

parapetní deska stěny
STEICOultralam X - tl. 45 mm

tabule zasklení

distanční rámeček

korkový profil

těsnící profil

parotěsná páska

trvale pružný tmel

přířez SDK desky

zakončující profil
s okapničkou

expanzní těsnící páska

nízkoexpanzní montážní pěna

trvale pružný tmel

rám dřevěného okna
SLAVONA SOLID COMFORT SC92

ocelová pásková kotva
k upevnění rámu okna

nadpražní deska stěny
STEICOultralam X - tl. 45 mm

ztužící deska nadpraží stěny
STEICOultralam R - tl. 45 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

ST-1a
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DETAIL E - PARAPET A NADPRAŽÍ OKNA VE STĚNĚ ST-1a

POZNÁMKA:

 - Celkové uspořádání oblasti okna ve stěně S-1a je patrné na výkresech D.1.1.2.7 SVISLÝ ŘEZ A-A' a D.1.1.2.8 SVISLÝ ŘEZ B-B'.

PARAPET OKNA VE STĚNĚ ST-1a NADPRAŽÍ OKNA VE STĚNĚ ST-1a

ČVUT
FAKULTA STAVEBNÍ

THÁKUROVA 7, PRAHA 6

Bc. Milan VAŇAS Ing. Lenka HANZALOVÁ, Ph.D.
VYPRACOVAL KRESLIL VEDOUCÍ PRÁCE

kótóváno v milimetrech, výškové kóty v metrech
±0,000 = +382,000 m.n.m.

ÚLOHA: REKONSTRUKCE MATEŘSK ŠKOLY - ul. PLZEŇSKÁ
MÍSTO STAVBY: ČESKÉ BUDĚJOVICE KRAJ: JIHOČESKÝ


