
- FPO dakbedekking o.g.
- isolatie 200mm
- unp200
- stalen koker 200x120 X 8 MM  tussen
  kanaalplaatvloer 200mm

1

verholen goot verdiept
in dakisolatie

dakrand
- aluminium zetwerk,

 met vuilkeerrand
gemoffeld Ralkleurvan vezel-

cement plaat zonder
bevestigingsmiddelen

inzicht
- regelwerk, 50x70mm

verlijmen op WBP
van aluminium zetwerk
- uitvullen met isolatie

aansluiting voorzien
van compressieband
binnenzijde kit
bevestigen van kozijn
conform opgave fabrikant

aluminium kozijnen, met glas
HR++ Uwaarde 1.1 W/m2K
Schuco type AWS65
v.v. verborgen ontwatering systeem
bevestigen volgens opgave leverancier

- isolatie, 80mm EPS loshouden van aluminium zetwerk
- STO ARMAT wapening
- buitenpleisterwerk: vlak en strak ,
  zonder korrel en  zonder structuur RAL kleur 9010
- beëindiging van stucwerk een stucstop toepassen

aluminium zet plaat
2 mm dik
en RAL kleur nader
te bepalen
door architect

positie screen
Ultimate Zscreen (Schellekens)

kast 100x100mm, o.g.
elektrisch geschakkeld bediening, buismotor

aanleg benodigde electrische leiding en bedrading
door installateur

akoestisch plafond:
OWAplan o.g.
naadloos, vlak en glad
reeds voorzien van een kleur
confrom opgave van de architect
conform opgave systeem van fabrikant/leverancier
ALLE ZIJDES EN OOK BIJ BETONWANDEN CIRCA 15 MM LOSHOUDEN VAN DE
VERTIKALE WANDVLAKKEN
DE RUIMTENR: N.16, N.15, N14, N 07 , N 06 , N17   ook de ruimtes in bestaande monument

zijkant vezelcement plaat,
verlijmd

bovenkant vezelcement plaat,
schroeven demontabel

sparing in kanaalplaat Ø90mm
t.b.v. doorvoer HWA
t.p.v. spouw
HWA Ø80mm

stadsuitloop, voorzijde
voorzien van plakplaat 45°
en bladvanger

spouwmuur
- metselwerk 100mm
- luchtspouw 30mm
- isolatie 140mm
- holle wandsysteem 200mm
  schoonwerk beton

1

fundering v.o.c.

Peil=0MV = 20-P

500-p

800-p

900+p

osv

osv

Begane grondvloer Rc ≥ 3,5 m²K/W
- anhydriet vloer wap rond 5 mm -150-150 mm  incl. vloerverwarming

- isolatie 30 mm en folie
- nieuwe betonvloer 100mm v.o.c.

- isolatie, 120mm EPS
- PE folie

- grondverbetering v.o.c.

vezelcementplaat, verlijmend, kleur grijs n.t.b
6mm -

vuren latten -
waterkerende damp-open folie -

vuren regelwerk -

waterkerende folie

RVS gezet hoeklijn
80x20 mm

bovenop de
marmoleum

zijkant vezelcement plaat, verlijmend

platte zinken afdekking

zijgelijders aluminium profiel,
screendoek ; door architect kleur te bepalen
zijgeleider

zwarte steen
 als plint, 3 lagen


