
- kunststof dakbedekking type FPO
- isolatie 200mm
- unp200
- stalen koker vgls opgave van de constructeur
  kanaalplaatvloer 200mm
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dakrand
- aluminium zetwerk,
  gemoffeld Ralkleur conform
vezelcementplaat
- regelwerk, 50x70mm verlijmend van
aluminium zetwerk op WBP
- uitvullen met isolatie

Aluminium
RAL kleur n.t.b. door architect

harde kunststof vulling

verankering CW50 profiel

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
LOSHOUDEN VAN PUI

- aluminium vliesgevel met verborgen ontwateringssysteem
  met U profiel voorzijde  , type FW50+ van Schüco
- glas: HR++ U-waarde 1,1 W/m²K

- 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

verholen goot
in dakisolatie

500-p

800-p

4

MV = 20-P

Isolatie XPS, 140mm

PE folie

Peil=0

doorlopende
holonite, 181x100mm

vuil metselwerk

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.

Knellat met waterkerende folie
terugliggend kitten

Bodemverankering CW50 profiel

Waterafstotende folie

- aluminium vliesgevel met verborgen ontwateringssysteem
  met U profiel voorzijde  , type CW 50 type met diepte van 125 mm

  achterprofiel  van Reynaers o.g.
- glas: HR++ U-waarde 1,1 W/m²K
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- Alle maten i.h.w. controleren
- Positie en afmetingen constructie, fundering en dilataties vlgs. opgave constructeur
- Brandwerendheideisen hoofddraagconstructie vlgs. opgave constructeur
- Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies vlgs. BB. Afd. 3.1 en NEN 5077
- Bescherming tegen geluid van installaties vlgs. BB. Afd. 3.2 en NEN 5077
- Vochtwerende voorzieningen van scheidingsconstructies vlgs. BB. Afd. 3.5 en NEN 2778
- Vloer- / wandafwerking toilet- en badruimten waterdicht vlgs. BB. Afd. 3.5 en NEN 2778
- Wateropname sanitaire ruimten vlgs. BB. art. 3.23 en NEN 2778
- Wering van ratten en muizen vlgs. BB. Afd. 3.10
- Daglichttoetreding vlgs. BB. Afd. 3.11 en NEN 2057
- Dagmaat deuren ten minste 850mm, hoogte ten minste 2300mm / vrije doorgang vlgs. BB. art. 4.22

- Meterruimte vlgs. BB. en NEN normen en opgave NUTS-bedrijven
- Positie en dimensie van dakafvoer in overleg met E&W adviseur
- Ventilatie vlgs. E&W adviseur conform NEN 1087 en NEN 8087
- nominale belasting van de Cv-installatie is 55 kW; de ketel betreft een gesloten toestel met
  gecombineerde luchttoevoer en rookgasafvoer. Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem
  heeft een volgens NEN 2757 bepaald positief drukverschil tussen het afvoerkanaal voor rookgas en het
  toevoerkanaal voor verbrandingslucht. Afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, volgens NEN 6062.
- Voorzieningen gas vlgs. NEN 1078 en NPR 3378
- Voorzieningen water vlgs. NEN 1006
- Voorzieningen elektra vlgs. NEN1010
- Riolering vlgs. NEN 3215 en NTR3216
- Noodverlichting vlgs. BB art. 6.24, NEN 6088 en NEN-EN 1838
- Bouwwerk dient te worden voorzien van brandmeldinstallatie met volledige bewaking vlgs. NEN 2535.
  Onderhoud, beheer en controle conform NEN 2654-1
- Rookmelders vlgs. BB art. 6.21 en NEN 2555
- Bouwwerk dient te worden voorzien van ontruimingsinstallatie vlgs. BB art. 6.23 en NEN 2575,
  Onderhoud, beheer en controle conform NEN 2654-2
- Noodstroomvoorziening dient binnen 15 seconden na uitvallen elektriciteit in werking te treden en
  gedurende ten minste 60 min. een verlichtingssterkte van min. 1 lux op vloerniveau te geven.

- vloeroppervlakte van de school is kleiner dan 1.000 m2, het gehele gebouw wordt als 1
  brandcompartiment beschouwd.

- brandwerendheid hoofddraagconstructie volgens opgave constructeur;
      30 minuten brandwerend
- WBDBO 30 minuten vlgs. BB. art. 2.84 en NEN 6068

- Constructieonderdelen hebben aan zijde die niet grenst aan buitenlucht een vlgs.
  NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse D en rookklasse rookklasse s2
- Constructieonderdelen hebben aan zijde die grenst aan buitenlucht een vlgs.  NEN-EN 13501-1
  bepaalde brandklasse D
- Bovenzijde vloeren/trappen moeten voldoen aan vlgs.  NEN-EN 13501-1 bepaalde brandklasse
  Dfl en rookklasse s1fl
- Een dak mag niet brandgevaarlijk zijn vlgs. BB art. 2.71 en NEN 6063
- Vluchtroute vlgs. BB. afd. 2.12
- Vluchtrouteaanduidingen vlgs. BB art. 6.24, NEN 6088 en NEN-EN 1838


