
Interiér

Podkladní beton pro

zpětný spoj tl. 50 mm

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL

 Separační geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Interiér
Interiér

Exteriér

-1,900

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér - Chodba

 Hutněný zásyp

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - 2x modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-2,200

-2,310

-1,840

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Těsnící provazec

Dilatační pásek

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - asfaltové pásy

Hliníková ukončovací lišta

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Náběhový klín

Varianta č. 1

detaily napojení vodorovné a svislé izolace realizované na záporové pažení DETAIL B

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Interiér - strojovna

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Exteriér

Původní rostlý terén  Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

-1,900

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás + bentonitová rohož

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-2,200

-2,315

-1,840

Těsnící provazec

Dilatační pásek

Hliníková ukončovací lišta

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma etapového napojení svislé izolace bentonitových rohoží na záporovém pažení

Etapa 1 - ukončení izolace pro budoucí napojení

PEHD deska r.š. 250 mm pro ukotvení

izolace (v případě, že není tvrdý podklad)

Bodové kotvení izolace

Bitumenová páska

Bentonitová rohož

kotvena přes pojistný pás

Pojistný pás (bentonitový

kompozit DUAL SEAL)

Kotvení PEHD desky do

záporového pažení

Etapa 2 - napojení izolace na předchozí etapu

Napojení etap izolace

Napojení bentonitových

rohoží

(horkovzdušný svar)

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 1

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Hutněný zásyp

 Ochranná geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -  2x

modifikovaný asfaltový pás

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

1. Etapa

2. Etapa

Schéma realizace zpětného spoje

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 1

Vodorovný řez svislou stěnou - dilatace mezi stěnami- DUAL SEAL

Bentonitová výplň

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Výplň dilatace - polystyren

Kotveno tlakovou lištou

Bodové kotvení

Těsnící dilatační pás

Kotvení izolačního systému

přes tlakovou Al lištu

3D schéma umístění dilatační spáry

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Krycí profil

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Výkres č. 1



Interiér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Interiér

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Náběhový klín

Po vrstvách hutněný zásyp

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - asfaltové pásy

Alternativa č. 1 - s náběhovým klínem  M1:3 Alt. č. 1 - Schéma kladení modifikovaných

asfaltových pásů ve dvou vrstvách

Varianta č. 1

detaily napojení vodorovné a svislé izolace realizované na záporové pažení DETAIL B

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Samolepící podkladní pás

Alternativa č. 1 - asfaltový pás + bentonitová rohož  M1:3

Záporové pažení

Původní rostlý terén

Schéma pokládky bentonitových rohoží na svislo

Horkovzdušný svar

Schéma spojování bentonitových rohoží

na svislé ploše - vodorovný řez stěnou

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Detail přechodu izolačního systému M1:3

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 5

Dilatační pás napojit

před bedněním stěn

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Dilatační pás vbetonovaný

do ŽB stěny

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 1200 mm

Kotvení tlakovou AL lištou

Varianta č. 2

Krycí profil

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Detail M1:3

Výkres č. 2



1. Etapa 2. Etapa

Interiér

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Po vrstvách hutněný zásyp

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - asfaltové pásy

Alternativa č. 2 - se zesilujícím pásem M1:3 Alt. č. 2 - Schéma kladení modifikovaných

asfaltových pásů ve dvou vrstvách

Zesilující pás - pojistný pás

min. r.š. 300 mm

Varianta č. 1

detaily napojení vodorovné a svislé izolace realizované na záporové pažení DETAIL B

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Alternativa č. 2 - 2x modifikovaný asfaltový pás M1:3

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Samolepící podkladní pás

Schéma pokládky dvou asfaltových pásů na svislo

Původní rostlý terén

Záporové pažení

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Název DP:

Název výkresu:

Vedoucí diplomové práce:

Schéma realizace přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Ochranná HDPE fólie min. tl 1,5 mm

Bitumenová páska

Bodové kotvení první etapy

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Bentonitový tmel

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

3. Etapa

dilatace na svislé stěně

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 2

Vodorovný řez svislou stěnou - přímá stěna - asfaltové pásy

3D schéma umístění dilatační spáry  Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2 x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

Detail M1:3

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

dilatace na vodorovné ploše

Výkres č. 3



Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Těsnící provazec

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - DUALSEAL

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

-1,900

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - DUALSEAL + 2x PE fólie tl. 0,15 mm + podkladní geotextílie 300 g/m2

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-1,840

Dilatační pásek

Hliníková ukončovací lišta

-2,200

-2,315

Interiér - Chodba

 Hutněný zásyp

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL + ochranná

geotextílie 500g/m2

 Asfaltový penetrační nátěr

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Varianta č. 2

detaily napojení vodorovné a svislé izolace realizované na záporové pažení DETAIL B

ŘEZ

OHYB

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Alternativa č. 2 - 2x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Výkres č. 4



Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Ochranný zásyp

 pískem

Bitumenová páska

Kotvení á 0,5 m

Bitumenová páska

Bentonitový tmel

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - DUALSEAL

Zpětný spoj DUALSEAL - ochrana písek  M1:3

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Varianta č. 2

detaily napojení vodorovné a svislé izolace realizované na záporové pažení DETAIL B

Výkres č. 5



Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - bentonit

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Varianta č. 3

Krok 1 - 1. hydroizolační vrstva Krok 2 - 2. hydroizolační vrstva

3D Schéma postupu při realizaci izolačního systému

1. hydroizolační vrstva (modifikovaný

asfaltový pás)

Budoucí horní hrana ŽB desky

Montážně přisponkovat

Budoucí ohyb

Deska bednění

2. hydroizolační vrstva (bentonitová

rohož)

Deska bednění

Montážně přisponkovat

Budoucí horní

hrana ŽB desky

Horní hrana bentonitové

rohože = ohybová hrana

Krok 3 - ohyb a kotvení

Budoucí horní

hrana ŽB desky

Deska bednění

Hřebík délky min 50 mm

(nezatloukat na doraz)

Asfaltový pás

Bentonitová rohož

Bednění

Popřípadě lze vložit pod asfaltový pás na svislé ploše

ochrannou geotextílii, která bude odříznuta po odbednění

Výkres č. 6



Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - bentonit

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Varianta č. 3

Bednění

Geotextílie (po odbednění odříznout)

Pomocná PZ příchyka á 300 mm

Modifikovaný asfaltový pás r.š. cca 600 mm

(volně položený, svařovaný ve spojích

 Bentonitová rohož

 Modifikovaný asfaltový pás

 Podkladní beton

 Rostlý terén

1. Etapa - před betonáží základové desky 2. Etapa - po betonáži ŽB desky a ŽB suteréních stěn

 ŽB deska

 Bentonitová rohož

 Modifikovaný asfaltový pás

 Podkladní beton

 Rostlý terén

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Bitumenová páska

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 400 mm

Kotvení PZ lištou

Bentonitový tmel

Schéma postupu při realizaci izolačního systému

Výkres č. 7



Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - bentonit

-1,900

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - Bentonitová rohož + modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-1,840

Těsnící provazec

Dilatační pásek

Hliníková ukončovací lišta

-2,200

-2,315

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Interiér - Chodba

 Hutněný zásyp

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Varianta č. 3

Výkres č. 8



Schéma spojování bentonitových rohoží

Detail napojení přes ukončení do bednění M1:3
 Schéma kladení bentonitových rohoží na

vodorovné ploše

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - bentonit

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Horkovzdušný svar

Varianta č. 3

Kotvení PZ lištou

Bentonitový tmel

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 400 mm

Pomocná PZ příchytka á

300 mm

Výkres č. 9



Exteriér

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Těsnící plech do pracovní

spáry vodostavebního

betonu

Detail A - napojení vodorovné a svislé izolace v otevřené stavební jámě - bílá vana

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Varianta č. 4

-1,900

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér - Chodba

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm - voděnepropustná konstrukce tzv. bílá vana

 Hydroizolační souvrství - PVC´P fólie tl. 1,5 mm + podkladní geotextílie 500 g/m2

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-2,200

-2,310

-1,840

Dilatační pásek

Hliníková ukončovací lišta

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

 Hutněný zásyp

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství - PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + separační

geotextílie 300 g/m2

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

- voděnepropustná konstrukce

tzv. bílá vana

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Výkres č. 10



Interiér

Podkladní beton pro

zpětný spoj tl. 50 mm

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL

 Separační geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Interiér
Interiér

Exteriér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Interiér - strojovna

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Exteriér

Původní rostlý terén  Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

-1,900

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota tl. 10 mm

 Lepící tmel voděodolný tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8 při spodním i horním líci tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás + bentonitová rohož

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina - rostlý terén

-1,760

-2,200

-2,315

-1,840

Těsnící provazec

Dilatační pásek

Hliníková ukončovací lišta

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma etapového napojení svislé izolace bentonitových rohoží na záporovém pažení

Etapa 1 - ukončení izolace pro budoucí napojení

PEHD deska r.š. 250 mm pro ukotvení

izolace (v případě, že není tvrdý podklad)

Bodové kotvení izolace

Bitumenová páska

Bentonitová rohož

kotvena přes pojistný pás

Pojistný pás (bentonitový

kompozit DUAL SEAL)

Kotvení PEHD desky do

záporového pažení

Etapa 2 - napojení izolace na předchozí etapu

Napojení etap izolace

Napojení bentonitových

rohoží

(horkovzdušný svar)

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 1

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Hutněný zásyp

 Ochranná geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -  2x

modifikovaný asfaltový pás

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

1. Etapa

2. Etapa

Schéma realizace zpětného spoje

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 1

Vodorovný řez svislou stěnou - dilatace mezi stěnami- DUAL SEAL

Bentonitová výplň

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Výplň dilatace - polystyren

Kotveno tlakovou lištou

Bodové kotvení

Těsnící dilatační pás

Kotvení izolačního systému

přes tlakovou Al lištu

3D schéma umístění dilatační spáry

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Krycí profil

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Výkres č. 11



Interiér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Interiér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Samolepící podkladní pás

Alternativa č. 1 - asfaltový pás + bentonitová rohož  M1:3

Záporové pažení

Původní rostlý terén

Schéma pokládky bentonitových rohoží na svislo

Horkovzdušný svar

Schéma spojování bentonitových rohoží

na svislé ploše - vodorovný řez stěnou

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Detail přechodu izolačního systému M1:3

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 5

Dilatační pás napojit

před bedněním stěn

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Dilatační pás vbetonovaný

do ŽB stěny

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 1200 mm

Kotvení tlakovou AL lištou

Krycí profil

Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

Separační PE fólie

Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

ŽB základová deska tl. 300 mm

Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

Asfaltový penetrační nátěr

Podkladní beton tl. 100 mm

Původní zemina

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Detail M1:3

Výkres č. 12



1. Etapa 2. Etapa

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Alternativa č. 2 - 2x modifikovaný asfaltový pás M1:3

Pracovní spára otryskána

tlakovou vodou

Do pracovní spáry vložit

bentonitový pásek

Samolepící podkladní pás

Schéma pokládky dvou asfaltových pásů na svislo

Původní rostlý terén

Záporové pažení

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Ochranná HDPE fólie min. tl 1,5 mm

Bitumenová páska

Bodové kotvení první etapy

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Bentonitový tmel

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

3. Etapa

dilatace na svislé stěně

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Vodorovný řez svislou stěnou - přímá stěna - asfaltové pásy

3D schéma umístění dilatační spáry  Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2 x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Detail M1:3

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

dilatace na vodorovné ploše

Výkres č. 13



Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Alternativa č. 2 - 2x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích
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OHYB

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

dilatace na svislé stěně

dilatace na vodorovné ploše

Výkres č. 14



ŘEZ

OHYB

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail B - napojení vodorovné a svislé izolace na záporové pažení

Varianta č. 1

Alternativa č. 2 - 2x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

etapové napojení izolace na záporovém pažení

přechod ze záporového pažení na otevřenou stavební jámu

Výkres č. 15



Interiér

Podkladní beton pro

zpětný spoj tl. 50 mm

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL

 Separační geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Interiér
Interiér

Exteriér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma etapového napojení svislé izolace bentonitových rohoží na záporovém pažení

Etapa 1 - ukončení izolace pro budoucí napojení

PEHD deska r.š. 250 mm pro ukotvení

izolace (v případě, že není tvrdý podklad)

Bodové kotvení izolace

Bitumenová páska

Bentonitová rohož

kotvena přes pojistný pás

Pojistný pás (bentonitový

kompozit DUAL SEAL)

Kotvení PEHD desky do

záporového pažení

Etapa 2 - napojení izolace na předchozí etapu

Napojení etap izolace

Napojení bentonitových

rohoží

(horkovzdušný svar)

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 1

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Hutněný zásyp

 Ochranná geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -  2x

modifikovaný asfaltový pás

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

1. Etapa

2. Etapa

Schéma realizace zpětného spoje

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 1

Vodorovný řez svislou stěnou - dilatace mezi stěnami- DUAL SEAL

Bentonitová výplň

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Výplň dilatace - polystyren

Kotveno tlakovou lištou

Bodové kotvení

Těsnící dilatační pás

Kotvení izolačního systému

přes tlakovou Al lištu

3D schéma umístění dilatační spáry

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Krycí profil

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Výkres č. 16



Interiér

Podkladní beton pro

zpětný spoj tl. 50 mm

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL

 Separační geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Interiér
Interiér

Exteriér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 1

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Hutněný zásyp

 Ochranná geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Hydroizolační souvrství -  2x

modifikovaný asfaltový pás

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

1. Etapa

2. Etapa

Schéma realizace zpětného spoje

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 1

Vodorovný řez svislou stěnou - dilatace mezi stěnami- DUAL SEAL

Bentonitová výplň

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Výplň dilatace - polystyren

Kotveno tlakovou lištou

Bodové kotvení

Těsnící dilatační pás

Kotvení izolačního systému

přes tlakovou Al lištu

3D schéma umístění dilatační spáry

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Krycí profil

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Výkres č. 17



Interiér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Interiér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail přechodu izolačního systému ze záporového pažení na již hotovou ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Detail přechodu izolačního systému M1:3

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 5

Dilatační pás napojit

před bedněním stěn

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Dilatační pás vbetonovaný

do ŽB stěny

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 1200 mm

Kotvení tlakovou AL lištou

Krycí profil

Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

Separační PE fólie

Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

ŽB základová deska tl. 300 mm

Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

Asfaltový penetrační nátěr

Podkladní beton tl. 100 mm

Původní zemina

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Detail M1:3

Výkres č. 18



1. Etapa 2. Etapa

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace přechodu izolačního systému ze záporového pažení na ŽB stěnu

Varianta č. 2

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Ochranná HDPE fólie min. tl 1,5 mm

Bitumenová páska

Bodové kotvení první etapy

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -  PVC-P

fólie tl. 1,5 mm + bentonitová

rohož

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

Bentonitový tmel

 Záporové pažení

 Tepelná izolace XPS tl. 60 mm

 Ochranná a separační geotextílie

300 g/m2

 Hydroizolační souvrství -

bentonitový kompozit DUAL SEAL

 Železobetonová stěna tl. 250 mm

 Penetrační nátěr

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

3. Etapa

dilatace na svislé stěně

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Vodorovný řez svislou stěnou - přímá stěna - asfaltové pásy

3D schéma umístění dilatační spáry  Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2 x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Detail M1:3

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

dilatace na vodorovné ploše

Výkres č. 19



 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Hydroizolační souvrství -

DUALSEAL

 Separační geotextílie 300 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Interiér
Interiér

Exteriér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 1

Vodorovný řez svislou stěnou - dilatace mezi stěnami- DUAL SEAL

Bentonitová výplň

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Výplň dilatace - polystyren

Kotveno tlakovou lištou

Bodové kotvení

Těsnící dilatační pás

Kotvení izolačního systému

přes tlakovou Al lištu

3D schéma umístění dilatační spáry

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Krycí profil

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Výkres č. 20



Interiér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma realizace izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 5

Dilatační pás napojit

před bedněním stěn

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Dilatační pás vbetonovaný

do ŽB stěny

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Zesilující pás DUAL SEAL

r.š. 600 mm

Bentonitová rohož

vbetonovaná do ŽB desky

Podkladní beton

Základní pás DUAL SEAL

Pojistný pás DUAL SEAL

r.š. 1200 mm

Kotvení tlakovou AL lištou

Varianta č. 2

Krycí profil

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Detail M1:3

Výkres č. 21



Interiér

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na svislých stěnách

Varianta č. 2

Vodorovný řez svislou stěnou - přímá stěna - asfaltové pásy

3D schéma umístění dilatační spáry  Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2 x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

Detail M1:3

polystyrén do dilatační spáry

Provazec CORDON BUTYL

dilatace na vodorovné ploše

Výkres č. 22



Exteriér

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Varianta č. 1

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Krycí profil

Dilatační pás lepený

do bentonitového tmelu

Kotvený dilatační pás

tlakovou AL lištou

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Nařezání podkladního

betonu

Exteriér - původní rostlý terén

Interiér

Detail M1:3

Výplň dilatace - polystyren

Bentonitová výplň

Dilatační pás lepený

do bentonitového tmelu

Kotvený dilatační pás

tlakovou AL lištou

Těsnící středový

dilatační pás

Bentonitový tmel

Nařezání podkladního

betonu

Interiér

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Potrubí alt. kabelové těsnění

(např. BETTRA)

Alt. chránička dodatečně

zabetonovaná do připraveného

otvoru

Varianta č. 1 - manžetový systém s chráničkou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně v otevřené stavební jámě

Vyplnit asfaltem

Vyplnit asfaltem

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

Výkres č. 23

Výkres č. 20



prostupy vodorovná plocha

Exteriér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Bentonitový pásek

(Waterstop)

Těsnící stahovatelná manžeta

Těsnící manžeta

Chránička

Chránička

Bentonitový tmel

Interiér

Detail piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS S 150 tl. 120 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - HDPE + bentonitová rohož

 Podkladní geotextílie 300 g/m2

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Varianta č. 2

Krycí profil

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Dilatační pás lepený

do bentonitového tmelu

Bentonitová výplň +

bentonitový tmel

Polystyren tl. 20 mm

Exteriér - původní rostlý terén

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail izolačního systému objektové dilatační spáry na vodorovné ploše

Výplň dilatace - polystyren

Středový dilatační pás

Dilatační pás lepený

do bentonitového tmelu

Bentonitová výplň +

bentonitový tmel

Polystyren tl. 20 mm

Detail M1:3

 svislé stěny - prostup v otevřené stavební jámě a na pažení

Vyplněno maltou

Interiér

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Ochranná geotextílie 500 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl. 60 mm

 Hutněný zásyp

Varianta č. 2 - manžetový systém bez chráničky - průběžné potrubí - proti stékající vodě

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Vyplnit asfaltem

Vyplnit asfaltem

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně v otevřené stavební jámě

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Varianta č. 2 - prostup s chráničkou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Interiér

Instalační

šachta

Bitumenová páska

Bentonitový pásek

(např. Waterstop)

Těsnící stahovatelná

 manžeta

Výkres č. 24

Výkres č. 20



Interiér

Exteriér

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

Interiér

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 Hutněný zásyp

Potrubí alt. kabelové těsnění

(např. BETTRA)

Alt. chránička dodatečně

zabetonovaná do připraveného

otvoru

Stahovací ocelová páska

Pozinkovaná alt.

PEHD chránička

Varianta č. 1 - manžetový systém s chráničkou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně v otevřené stavební jámě

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Vyplnit asfaltem

Vyplnit asfaltem

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Varianta č. 1 - prostup bez chráničky

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

Instalační

šachta

Výkres č. 25



prostupy vodorovná plocha

Exteriér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Bentonitový pásek

(Waterstop)

Těsnící stahovatelná manžeta

Těsnící manžeta

Chránička

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS S 150 tl. 120 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - HDPE + bentonitová rohož

 Podkladní geotextílie 300 g/m2

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Stahovací ocelová páska

Vyplněno maltou

Interiér

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Ochranná geotextílie 500 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl. 60 mm

 Hutněný zásyp

Varianta č. 2 - manžetový systém bez chráničky - průběžné potrubí - proti stékající vodě

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Exteriér

Hutněný propustný zásyp

hutněno po vrstvách

Vyplnit asfaltem

Vyplnit asfaltem

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně v otevřené stavební jámě

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Varianta č. 2 - prostup s chráničkou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Interiér

Instalační

šachta

Bentonitový pásek

(např. Waterstop)

Výkres č. 26



prostupy vodorovná plocha

Exteriér

Interiér

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí diplomové práce: Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

Interiér

Exteriér

Detail opracování izolačního systému v místě piloty M1:3

Bentonitové granule

alt. bentonitová pasta

Pojistný pás

DUALSEAL

Bentonitová páska

Hydroizolační nátěr

např. XYPEX

alt. epoxidový nátěr

např. Matacryl, Indufloor

Prostupující výztuž

30-100 mm od okraje

piloty

Bodové kotvení

bentonitové rohože

alt. lepení

Bentonitový tmel

Schéma alternativ opracování piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

Alt. č. 1 - schéma s výztuží min. 200 mm od okraje piloty

Bentonitová páska

Pojistný pás

DUALSEAL

Alt. č. 3 - schéma s průchozí výztuží

Horkovzdušný svar

Interiér

V případu potřeby excentrické

potrubní těsnění (např. BETTRA)

Potrubní/kabelové těsnění (např.

BETTRA)

Dodatečně osazená ocelová chránička s

pevnou přírubou a navařenými závitovými

tyčemi na přírubě

Dobetonováno

Pevná příruba

Volná příruba

Bitumenový tmel

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství - 2x

modifikovaný asfaltový pás

 Ochranná geotextílie 500 g/m2

 Tepelná izolace XPS - tl. 60 mm

 Hutněný zásyp

Dodatečně osazená ocelová chránička s

pevnou přírubou a navařenými závitovými

tyčemi na přírubě

Dobetonováno

Pevná příruba

Volná příruba

Bitumenový tmel

Alternativa č. 1 - dodatečně osazená ocelová chránička

Alternativa č. 2 - ocelová chránička vbetonována do stěny

Ocelová příruba vbetonovaná do stěny

(osazena do bednění) s dodatečně

navařenými závitovými tyčemi

Pevná příruba

Volná příruba

Bitumenový tmel

Alternativa č. 3 - ocelová chránička vbetonována do stěny

Ocelová chránička vbetonovaná do stěny

(osazena do bednění) s pevnou přírubou a

kapsami pro uchycení závitových tyčí

Bitumenový tmel

Volná příruba

Pevná příruba

Varianta č. 3 - volná pevná příruba

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně v otevřené stavební jámě

Exteriér

Hutněný propustný

zásyp hutněno po

vrstvách

Varianta č. 3 - volná pevná příruba - zemnící pásek

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Alternativa č. 1 - s bentonitovou rohoží

Výkres č. 27



prostupy vodorovná plocha

Detail izolace prostupu zemnící průchodky M1:3

FeZn zemnící pásek

FeZn zemnící pásek

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

SikaSwell

Pevná příruba

Volná příruba

piloty

Prostupující výztuž min.

200 mm od okraje piloty

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí diplomové práce: Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma alternativ opracování piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

Hydroizolační nátěr např. XYPEX

alt. epoxidový nátěr např.

Alt. č. 2 - schéma s průchozí výztuží čtvercové hlavy piloty

Pilota

Prostupující výztuž

hlavou piloty

Hydroizolační nátěr např. XYPEX

(krystalizační nátěr) alt. ASODUR

Bentonitový tmel

Kotvení tlakovou AL lištou

sklon 1:1 nebo menší

Bentonitový tmel

Detail A

Pilota

Interiér

Potrubní/kabelové těsnění (např.

BETTRA)

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Penetrační nátěr

 Železobetoná stěna tl. 250 mm

 Asfaltový penetrační nátěr

 Hydroizolační souvrství -

bentonitová rohož + HDPE fólie

 ochranná geotextílie 500 g/m2

 tepelná izolace XPS - tl 60 mm

 záporové pažení

Alternativa č. 1 - Detail s PEHD chráničkou M1:3

Waterstop

PEHD chránička

Potrubní vedení

Alternativa č. 2 - Bez PEHD chráničky M1:3

Alternativa č. 3 - Schéma s PEHD chráničkou + DUALSEAL

Bentonitový tmel

PEHD chránička

Waterstop

Bodové kotvení

PEHD chráničky

Potrubní vedení

Bitumenová páska

Bentonitový tmel

PEHD chránička

Bodové kotvení

PEHD chráničky

Potrubní vedení

Bitumenová páska

Bentonitový tmel

PEHD chránička

Waterstop

Potrubní vedení

Bitumenová páska

Waterstop

Pojistný pás DUALSEAL

Kotvení Al (tlakovou) lištou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na svislé ŽB stěně na záporové pažení

Exteriér

Hutněný propustný

zásyp hutněno po

vrstvách

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Exteriér

Interiér

Varianta č. 3 - volná pevná příruba - zemnící pásek

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - 2x modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Alternativa č. 2 - 2 x modifikovaný asfaltový pás

Výkres č. 28



Interiér

Exteriér

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Varianta č. 1 - prostup bez chráničky

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

Instalační

šachta

Výkres č. 29



Exteriér

Bentonitový tmel

Bitumenová páska

Bentonitový pásek

(Waterstop)

Těsnící stahovatelná manžeta

Těsnící manžeta

Chránička

Chránička

Bentonitový tmel

Detail piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS S 150 tl. 120 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - HDPE + bentonitová rohož

 Podkladní geotextílie 300 g/m2

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Detail izolace prostupu ŽB deskou M1:3

Varianta č. 2 - prostup s chráničkou

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

Interiér

 Keramická dlažba  + vodovzdorná flexibilní spárovací hmota,

tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Interiér

Instalační

šachta

Bitumenová páska

Bentonitový pásek

(např. Waterstop)

Těsnící stahovatelná

 manžeta

Výkres č. 30



Exteriér

Detail izolace prostupu zemnící průchodky M1:3

Interiér

FeZn zemnící pásek

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

SikaSwell

Pevná příruba

Volná příruba

FeZn zemnící pásek

Bentonitový pásek

Bentonitový tmel

SikaSwell

Pevná příruba

Volná příruba

Prostupující výztuž min.

200 mm od okraje piloty

Název úlohy:

Název výkresu:

Zpracoval:

Předmět:

Vedoucí diplomové práce: Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Schéma alternativ opracování piloty s prostupující výztuží izolačním systémem

Alt. č. 1 - schéma s výztuží min. 200 mm od okraje piloty

Bentonitový tmel

Kotvení tlakovou AL lištou

Bodové kotvení bentonitové rohože

DUALSEAL alt. lepení

Hydroizolační nátěr např. XYPEX

alt. epoxidový nátěr např.

Matacryl, Indufloor

Bentonitová páska

Pojistný pás

DUALSEAL

Pilota

Alt. č. 2 - schéma s průchozí výztuží čtvercové hlavy piloty

Pilota

Prostupující výztuž

hlavou piloty

Hydroizolační nátěr např. XYPEX

(krystalizační nátěr) alt. ASODUR

Bentonitový tmel

Kotvení tlakovou AL lištou

Alt. č. 3 - schéma s průchozí výztuží

sklon 1:1 nebo menší

Bentonitový tmel

Detail A

Detail A

Pilota

Pilota

Bentonitový tmel

Horkovzdušný svar

Varianta č. 3 - volná pevná příruba - zemnící pásek

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás +

bentonitová rohož

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Alternativa č. 1 - s bentonitovou rohoží

Výkres č. 31



piloty

Exteriér

Detail izolace prostupu zemnící průchodky M1:3

Interiér

FeZn zemnící pásek

Bentonitový pásek

SikaSwell

Pevná příruba

Volná příruba

Varianta č. 3 - volná pevná příruba - zemnící pásek

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail prostupu izolačním systém na vodorovné ploše ŽB deskou

 Keramická dlažba  + vodovzdorná

flexibilní spárovací hmota, tl. 9 mm

 Lepící tmel voděodolný, tl. 4 mm

 Hydroizolační stěrka, tl. 2 mm

 Vyrovnávací stěrka tl. 10 mm

 Nadbetonávka - beton prostý vyztužený Kari sítí 150/150/8

při spodním i horním líci, tl. 55 mm

 Separační PE fólie

 Tepelná izolace - EPS 150 tl. 60 mm

 ŽB základová deska tl. 300 mm

 Hydroizolační souvrství - 2x modifikovaný asfaltový pás

 Asfaltový penetrační nátěr

 Podkladní beton tl. 100 mm

 Původní zemina

Alternativa č. 2 - 2 x modifikovaný asfaltový pás

Bentonitový pásek

SikaSwell

Pevná příruba

Volná příruba

Výkres č. 32
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PU tmel - zatmelení ukončení

hydroizolačního systému

Ukončovací pozinkovaná lišta

Kotvení ukončovací

pozinkované lišty

 Velkoformátová keramická dlažba  tl. 9 mm

 Flexibilní lepidlo tl. 6 mm

 Betonový potěr tl. 100 mm

 PE fólie - separační vrstva

 Tepelná izolace EPS 150 tl. 80 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

 Podkladní beton tl. 150 mm

 hutněné drcené kamenivo fr. 16-32 mm tl. 150 mm

 Zhutněný původní terén

Detail C - detail soklu u nepodsklepeného objektu - RD zděný           M1:10

InteriérExteriér

Okapový chodníček

Kačírek

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Keramické tvárnice na tenkovstvou

maltu tl. 300 mm

 Cementová stěrka tl. 4 mm

 Hydroizolační souvrství -

modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

 tepelná izolace XPS - tl. 100 mm

 Základní vrstva omítky + skleněná

síťovina tl. 5 mm

 Penetrační nátěr

 Soklová omítka tl. 2,5 mm

 Zhutnělý původní terén

 ŽB základový pas

 Lepící hmota pro lepení tepelné

izolace tl. 4 mm

 Tepelná izolace XPS tl. 100 mm

 Původní zemina

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Kotvení tepelné izolace -

hmoždinkami dl. 250 mm

Ukončení síťoviny v úrovni

spodní hrany soklového profilu

Zakládací profil se síťovinou

Dilatační pásek tl. 10 mm s

kašírovanou PE fólií

Ukončovací rohová lišta

 Výmalba otěruvzdorná interiérová

 Jednovrstvá sádrová omítka pro

interiéry

 Keramické tvárnice na tenkovstvou

maltu tl. 300 mm

 lepící hmota pro lepení tepelné

izolace tl. 4 mm

 tepelná izolace EPS - tl. 120 mm

 Základní vrstva omítky + skleněná

síťovina tl. 5 mm

 Základní nátěr

 Povrchová úprava omítky

Alternativa č. 3 - ukončení PVC-P fólie pozinkovanou lištou

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

S2

PVC-P fólie s

ochrannou/separační geotextílií

ukončena pozinkovanou lištou a

zatmelena PU tmelem

Alternativa č. 4 - ukončení PVC-P fólie lepením

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončení PVC-P fólie lepním na cementovou

stěrku vyrovnávající povrch zdiva

Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončeno na pozinkovanou lištou kotvenou do zdiva

 Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením

izolačního systému (nedojde

k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

PVC-P fólie ukončena v soklové

části lepením na cementovou

stěrku - vyrovnaný podklad zdiva

S2

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Alternativa č. 5 - ukončení PVC-P fólie butylkaučukovou páskou

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončeno samolepící butylkaučukovou páskou

 Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

PVC-P fólie ukončena v soklové

části samolepící butylkaučukovou

páskou na cementovou stěrku -

vyrovnaný podklad zdiva

S2

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Butylkaučuková

samolepící páska

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 3 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

Zdivo

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 4 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Alternativa č. 5 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

ŽB

Prostupující výztuž hydroizolačním souvrstvím

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Hydroizolační stěrka (např.

gumoasfalt nebo PCI

pecimor 2S)

Prostupující výztuž

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Původní rostlý terén - pro vodu dokonale propustná zemina

Hutněný zásyp

Detail 1

Detail 3

Detail 2

Ukončení izolačního systému zdivo - sokl

Kotvení tepelné izolace XPS

kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

PVC-P fólie s

ochrannou/separační geotextílií

navařena na ukončovací

podtmelenou poplastovanou lištu

Alternativa č. 2 - ukončení PVC-P fólie na poplastovanou lištu

Ukončeno na podtmelenou poplastovanou lištu navařením

Tmel - podtmelení ukončovací lišty

Ukončovací lišta

Kotvení ukončovací lišty

Navařena fólie na ukončovací lištu

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Kotvení zakládací lišty

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 1 - alternativy ukončení izolačního systému u soklu M1:3

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Detail 1 - alternativy ukončení izolačního systému u soklu M1:3

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 2 - napojení svislé a vodorovné izolace

Zdivo umístěno více jak 150 mm od vnějšího okraje základu

Základová deska

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 2 - alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu M1:3

Alternativa č. 3 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás
Pas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Alternativně napojení PVC-P fólie - navařením svislé

na pasy.

Nutné použití ochranné separační geotextílie mezi

PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Alternativa č. 4 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pásPas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Použití výztužného pásu r.š. 150 mm

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Alternativa č. 2 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3 Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Pokládka asfaltových pásů

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Pokládka asfaltových pásů v rozích - jednovrstvý izolační systém

1x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

Prostupy

Výkres č. 33

Výkres č. 32 Výkres č. 32

Výkres č. 32 Výkres č. 32



4

5

°

OHYB

1
0
0

1
0
0

2
0

0

200

150

150

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 1 - alternativy ukončení izolačního systému u soklu M1:3

Alternativa č. 1 - ukončení asfaltových pásů

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

Plnoplošně natavený pás na svislo - není třeba kotvit

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený na

cementovou stěrku - vyrovnaný

podklad zdiva

S2

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

PVC-P fólie s

ochrannou/separační geotextílií

navařena na ukončovací

podtmelenou poplastovanou lištu

S2

Alternativa č. 2 - ukončení PVC-P fólie na poplastovanou lištu

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončeno na podtmelenou poplastovanou lištu navařením

 Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Tmel - podtmelení ukončovací lišty

Ukončovací lišta

Kotvení ukončovací lišty

Navařena fólie na ukončovací lištu

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Kotvení zakládací lišty

Elastický tmel

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 2 - alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu M1:3

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 1 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás

Zdivo

Pas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 150 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno na vnější hraně základového pasu

Základová deska

Základový pas

Alternativa č. 2 - napojení svislé a vodorovné izolace

Odsazení obvodové zdi od vnější strany ŽB základu

min. 150 mm - pak lze řešit napojení zpětným spojem

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno více jak 150 mm od vnějšího okraje základu

Napojení pasů pod obvodovým zdivem a svislou

izolací s modifikovaného asfaltového pásu pomocí

zpětného spoje

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Zdivo

Při použití PVC-P fólie - navařením svislé na pasy.

Nutné použití ochranné separační geotextílie mezi

PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Alternativa č. 1 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba podkladní geotextílie - plnoplošně

natavený modifikovaný asfaltový pás na podkladní

beton

Zdivo

Napojení modifikovaných asfaltových pásů

Základová deska

Základový pas

Není třeba ochranné/ separační geotextílie - EPS S150

lze pokládat přímo na modifikovaný asfaltový pás

Alternativa č. 2 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Napojení PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Pokládka asfaltových pásů v rozích - jednovrstvý izolační systém

1x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

Výkres č. 34

Výkres č. 32
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PU tmel - zatmelení ukončení

hydroizolačního systému

Ukončovací pozinkovaná lišta

Kotvení ukončovací

pozinkované lišty

Alternativa č. 3 - ukončení PVC-P fólie pozinkovanou lištou

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

S2

PVC-P fólie s

ochrannou/separační geotextílií

ukončena pozinkovanou lištou a

zatmelena PU tmelem

Alternativa č. 4 - ukončení PVC-P fólie lepením

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončení PVC-P fólie lepním na cementovou

stěrku vyrovnávající povrch zdiva

Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončeno na pozinkovanou lištou kotvenou do zdiva

 Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením

izolačního systému (nedojde

k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

PVC-P fólie ukončena v soklové

části lepením na cementovou

stěrku - vyrovnaný podklad zdiva

S2

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 3 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

Zdivo

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 4 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 1 - alternativy ukončení izolačního systému u soklu M1:3

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Detail 2 - alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu M1:3

Alternativa č. 3 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás
Pas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Alternativně napojení PVC-P fólie - navařením svislé

na pasy.

Nutné použití ochranné separační geotextílie mezi

PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Alternativa č. 4 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás
Pas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Použití výztužného pásu r.š. 150 mm

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Pokládka asfaltových pásů

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Pokládka asfaltových pásů v rozích - jednovrstvý izolační systém

1x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

Výkres č. 35



Alternativa č. 5 - ukončení PVC-P fólie butylkaučukovou páskou

Ukončení min. 300 mm nad upraveným terénem

Ukončeno samolepící butylkaučukovou páskou

 Nutná ochranná/separační geotextílie - XPS nelze

lepit/kotvit přímo na PVC-P fólii

Elastický tmel

Kotvení tepelné izolace XPS

- kotveno nad ukončením izolačního

systému (nedojde k jeho poškození)

Zdivo

Ukončení síťoviny

v úrovni spodní

hrany soklového

profilu

PVC-P fólie ukončena v soklové

části samolepící butylkaučukovou

páskou na cementovou stěrku -

vyrovnaný podklad zdiva

S2

Pojistné bodové kotvení

PVC-P fólie

Butylkaučuková

samolepící páska

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 5 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

ŽB

Prostupující výztuž hydroizolačním souvrstvím

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Hydroizolační stěrka (např.

gumoasfalt nebo PCI

pecimor 2S)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 4 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

ŽB

Základová deska

Základový pas

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Prostupující výztuž

Hydroizolační stěrka (např.

gumoasfalt nebo PCI

pecimor 2S)

Prostupující výztuž

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 1 - alternativy ukončení izolačního systému u soklu M1:3

Elastický tmel

Kotvení zakládací lišty

Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Alternativa č. 4 - napojení svislé a vodorovné izolace

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Pokládka asfaltových pásů

Prostupy

Výkres č. 36

Výkres č. 32
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Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 2 - alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu M1:3

Alternativa č. 1 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás

Zdivo

Pas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 150 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno na vnější hraně základového pasu

Základová deska

Základový pas

Alternativa č. 2 - napojení svislé a vodorovné izolace

Odsazení obvodové zdi od vnější strany ŽB základu

min. 150 mm - pak lze řešit napojení zpětným spojem

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno více jak 150 mm od vnějšího okraje základu

Napojení pasů pod obvodovým zdivem a svislou

izolací s modifikovaného asfaltového pásu pomocí

zpětného spoje

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Zdivo

Při použití PVC-P fólie - navařením svislé na pasy.

Nutné použití ochranné separační geotextílie mezi

PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Alternativa č. 1 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba podkladní geotextílie - plnoplošně

natavený modifikovaný asfaltový pás na podkladní

beton

Zdivo

Napojení modifikovaných asfaltových pásů

Základová deska

Základový pas

Není třeba ochranné/ separační geotextílie - EPS S150

lze pokládat přímo na modifikovaný asfaltový pás

Alternativa č. 2 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Napojení PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Pokládka asfaltových pásů v rozích - jednovrstvý izolační systém

1x modifikovaný asfaltový pás 3D schéma pokládky asfaltových pásů v rozích

Výkres č. 37
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Napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu

Alternativa č. 3 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 4 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 2 - alternativy napojení vodorovné a svislé izolace v místě soklu M1:3

Alternativa č. 3 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pásPas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Alternativně napojení PVC-P fólie - navařením svislé

na pasy.

Nutné použití ochranné separační geotextílie mezi

PVC-P fólií a tepelnou izolací XPS

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Alternativa č. 4 - napojení svislé a vodorovné izolace

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba ochranné geotextílie - XPS lze lepit přímo

na modifikovaný asfaltový pásPas pod zdivo z modifikovaného asfaltového pásu

ohnout na svislo min. 75 mm na ŽB základ - na

svislo plošně natavený modifikovaný asfaltový pás

Zdivo umístěno méně než 150 mm od vnějšího okraje základu

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Ochranná

nadbetonávka -

ochrana zpětného

spoje

Použití výztužného pásu r.š. 150 mm

Název DP:

Název výkresu:

Zpracoval:

Vedoucí diplomové práce:

Školní rok:

Datum:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

Detail 3 - alternativy napojení pasů pod obvodovým zdivem a vodorovné izolace v ploše  M1:3

Pokládka asfaltových pásů

Název DP:
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Pokládka asfaltových pásů v rozích - jednovrstvý izolační systém
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Alternativa č. 1 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Není třeba podkladní geotextílie - plnoplošně

natavený modifikovaný asfaltový pás na podkladní

beton

Zdivo

Napojení modifikovaných asfaltových pásů

Základová deska

Základový pas

Není třeba ochranné/ separační geotextílie - EPS S150

lze pokládat přímo na modifikovaný asfaltový pás

Alternativa č. 2 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 150 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Napojení PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Zdivo

Základová deska

Základový pas
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Alternativa č. 3 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

Zdivo

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 4 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

Zdivo

Základová deska

Základový pas

Modifikovaný asfaltový pás

plnoplošně natavený - pas

pod obvodové zdivo

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2
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Alternativa č. 5 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení min. 100 mm přesah

ŽB

Prostupující výztuž hydroizolačním souvrstvím

Základová deska

Základový pas

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití přechodového pásu (např. EKOPLAST 806) -

fólie s vysokou odolností proti asfaltům

Hydroizolační stěrka (např.

gumoasfalt nebo PCI

pecimor 2S)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Přechodový pás

(např. EKOPLAST)

navařeno ve spojích

horkým vzduchem

Alternativa č. 6 - napojení pasů a vodorovné izolace v ploše

Napojení modifikované asfaltového pásu a PVC-P fólie

Napojení min. 100 mm přesah

Nutná podkladní geotextílie pod PVC-P fólie

Nutná ochranná/separační geotextílie - EPS S150 nelze

pokládat přímo na PVC-P fólii

Použití butyl-kaučukové pásky natavené do asfaltu

(samolepící stranou nahoru) - PVC-P přilepena na pásku

ŽB

Základová deska

Základový pas

Butyl-kaučuková páska

r.š. 80 mm natavená do

asfaltu (samolepící

stranou nahoru)

Izolační systém v ploše

- separační geotextílie 300 g/m2

- PVC-P fólie tl. 1,5 mm

- podkladní geotextílie 500 g/m2

Prostupující výztuž

Hydroizolační stěrka (např.

gumoasfalt nebo PCI

pecimor 2S)

Prostupující výztuž
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Detail prostupu izolačním systémem na vodorovné ploše

 Velkoformátová keramická dlažba  tl. 9 mm

 Flexibilní lepidlo tl. 6 mm

 Betonový potěr tl. 100 mm

 PE fólie - separační vrstva

 Tepelná izolace EPS 150 tl. 80 mm

 Hydroizolační souvrství - modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

 Podkladní beton tl. 150 mm

 Hutněné drcené kamenivo fr. 16-32 mm tl. 150 mm

 Zhutněný původní terén

Detail izolace vodorovného prostupu M1:3

Stahovací objímka

Potrubí

VYPLNIT ASFALTEM

Interiér Interiér

Instalační

šachta
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