PŮVODNÍ VARIANTA

VARIANTA VZDUCHOVÁ DUTINA BEZ DALŠÍ PŘÍMÉ SANAČNÍ METODY

m 1:25

obvodová stěna- lomový kámen

současná fasádní omítka

m 1:25

obvodová stěna- lomový kámen
okapový svod
DN 100 mm

vápenná omítka

okapový svod
zábradlí ocelová tyč
žulový sloupek zábradlí

keramická pochozí vrstva
10 mm (včetně lepidla)

žulová obrubník

sklon 1:10

+0,450

sklon 5 %

vyrovnávací podsyp
kamenivo 4/8 tl. 40-50 mm

násyp z původní
zeminy hutněný po vrstvách

Odpad- stavební suť
a listí

keramická pochozí vrstva
železobetonová deska 10 mm (včetně lepidla)
tl.100 mm
pískovcová dlažba
tl. 40 mm

BEST ztracené bednění 20
s betonem třídy C20/25,XC2

±0,000

-0,450

sklon 2 %

navážka

původní gotická kamenná
podlaha tl. 50 mm

navážka

(sanační omítka
tl. 20 mm)

BEST žlab I.
ve spádu 3 %

opěrná kamenná stěna

(sanační omítka
tl. 20 mm)

podklad na kamennou
dlažbu tl. 50 mm

ocelový profil 150 mm, kotvený
Ø 8 mm- l=100 mm

propustné kamenivo
frakce 32/64 mm

podklad na kamennou
dlažbu tl. 50 mm

dešťová kanalizace
DN 100 mm ve spádu 3%

drenážní perforovaná trubka
DN 150 ve spádu 3 %

-0,900

±0,000

Příkopová tvárnice
50 mm, ve spádu 5-10 %

podkladní betonová deska
C20/25 tl. 80 mm, ve spádu 3%

sklon 5 %

geotextílie 500

původní gotická kamenná
podlaha tl. 50 mm

-0,900

sklon 2 %

suchý beton vyrovnávací
podsyp tl. 50 mm

břidlicová skála

břidlicová skála

VARIANTA VZDUCHOVÁ DUTINA S INFŮZNÍ CLONOU
VARIANTA VZDUCHOVÁ DUTINA S ELEKTROOSMÓZOU
obvodová stěna- lomový kámen

pískovcová dlažba
tl. 40 mm
vyrovnávací podsyp
kamenivo 4/8 tl. 40-50 mm

(sanační omítka
tl. 20 mm)

navážka

injektážní maloprofilový vrt
(16 mm) á 150-200 mm,
l=710 mm, šachovnicově, 20°

1235
100

železobetonová deska
tl.100 mm
sklon 5 %

100

100

násyp z původní
zeminy hutněný po vrstvách

150

±0,000
ocelový profil 150
mm, kotvený Ø 8
mm- l=100 mm

drenážní perforovaná trubka
DN 150 ve spádu 3 %

sklon 2 %

podklad na kamennou
dlažbu tl. 50 mm
původní gotická kamenná
podlaha tl. 50 mm

-0,900

200

200

200

injektážní maloprofilový vrt (16 mm) á 200 mm,
l=710 mm, šachovnicově, strana interiér, 20°

zdroj napájení el.
proudem stejnosm.
do 3V

+ pásová elektroda ve zdivu
s elektrovodivou maltou
±0,000
ocelový profil 150
mm, kotvený Ø 8
mm- l=100 mm

propustné kamenivo
frakce 32/64 mm

dešťová kanalizace
DN 100 mm ve spádu 3%

drenážní perforovaná trubka
DN 150 ve spádu 3 %

-0,900

sklon 2 %

sklon 5 %

podklad na kamennou
dlažbu tl. 50 mm
původní gotická kamenná
podlaha tl. 50 mm

podkladní betonová deska
C20/25 tl. 80 mm, ve spádu 3%
břidlicová skála

* injektáž bude provedena 5. měsíců po provedení drenáže a vzduchových dutin, pak se dle výsledků vlhkosti navrhne
stupeň injektáže a její složení, případně pokud hodnota vlhkosti ve zdivu klesne pod < 5 % injektáž nebude provedena

injektážní maloprofilový vrt (16 mm) á 200 mm,
l=710 mm, šachovnicově, strana exteriér, 20°

(sanační omítka
tl. 20 mm)

sklon 2 %

suchý beton vyrovnávací
podsyp tl. 50 mm

břidlicová skála

obvodová stěna- lomový kámen

BEST žlab I.
ve spádu 3 %
BEST ztracené bednění 20
s betonem třídy C20/25,XC2

geotextílie 500

injektážní pakr- hliník,
po injektáží odstraněný

600

navážka

podkladní betonová deska
C20/25 tl. 80 mm, ve spádu 3%

sklon 5 %

suchý beton vyrovnávací
podsyp tl. 50 mm

100

železobetonová deska
tl.100 mm
sklon 5 %

násyp z původní
zeminy hutněný po vrstvách

dešťová kanalizace
DN 100 mm ve spádu 3%

200

injektážní pakrhliník, po injektáží
odstraněný

proinjektovaná zóna
dvoustupňová infúze*

propustné kamenivo
frakce 32/64 mm

200

+

(sanační omítka
tl. 20 mm)
pásová elektroda ve zdivu s elektrovodivou maltou
pískovcová dlažba
tl. 40 mm
vyrovnávací podsyp
kamenivo 4/8 tl. 40-50 mm

sklon 2 %

BEST žlab I.
ve spádu 3 %
BEST ztracené bednění 20
s betonem třídy C20/25,XC2

geotextílie 500

m 1:25

150

(sanační omítka
tl. 20 mm)

100

m 1:25

- tyčová zemní elektroda
Ø 30 mm, délka 700 mm

