,

,
- УПИ I, кв. 38

съществуващ прозорец

подпрозоречен перваз

- нова дограма - PVC
(по спецификация)
- полагане на нова
топлоизолация EPS 12
см. върху външен
ограждащ елемент
- полагане на нова
топлоизолация EPS 7
см. върху съществуваща
изолация (5 см. по
обследване)

надзиждане на съществуващ парапет за 10cm
със стоманобетонен пояс

ВЪТРЕ

- полагане на нова
топлоизолация XPS 12
см. върху външен
ограждащ елемент

- запазена
съществуваща дограма

-силикатна мазилка
-грунд
-шпакловка
-стъклофибърна мрежа
-топлоизолация EPS - 12 см
-лепило+монтажни дюбели
-грунд
-съществуваща циментова мазилка
- съществуващ (тухлен) парапет 15cm
-шпакловка

ВЪН

ВЪН
-мозаечна мазилка
подпрозоречен перваз
-грунд
-шпакловка
-стъклофибърна мрежа
-топлоизолация XPS - 12 см
-лепило+монтажни дюбели
- обмазваща хидроизолация
-двукомпонентна с адхезия към лепила на
циментова основа
-грунд
-СТБ стена
-съществуваща циментова мазилка

-камена вата-резделителна
негорима ивица клас А1 ,
20см/d=12cm

ВЪТРЕ
ВЪТРЕ

ВЪН

-силикатна мазилка
-грунд
-шпакловка
-стъклофибърна мрежа
-топлоизолация
XPS - 12см
-лепило
+монтажни дюбели
-грунд
-съществуваща
циментова мазилка
- съществуваща стена
-съществуваща
мазилка

- новa стена от газобетон 15см.
- означение за детайл
- негорима ивица с КРО А2, (каменна вата) с
дебелина - 12 см.
- да се изпълнява от плътно положени
продукти с мин, плътност 100кг/куб.м.
- прикрепващите устройства да се предвидят с
КРО А1 или А2

1. Проектът предвижда изпълнение на мерки по ЕЕ, съгласно доклад и техническо задание.
2. Точните размери за дограмата се взимат от място по мярка
3. Всички конкретни детайли неописани в настоящия проект и съпътстващата документация, се
изпълняват по детайл предложен от строителя и съгласуван с проектанта.
4. Всички външни стени се изолират с - 12см EPS или се надграждат с - 7см EPS
5. Цокълът на сградата се изолира с -12см. XPS
6. "обръщането" около дограмата се изпълнява с 2см EPS топлоизолация
7. Всяка промяна да се съгласува с проектантите
8. Проектантът не носи отговорност при разминаване между съществуващо положение и
задание, но при упражняване на авторски надзор ще съдейства за изготвяне на детайли и
решения за възникнали проблеми
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