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Rysunki architęktoniczno-konstrukcyjne
Rzut tarasu,rzut fundamentów,balustrady

4 . Przekrój poprzecznyA.A

Rys. Nr AB-01
Rvs. Nr AB-02

5 . Elewacjawschodniai północna zadaszenia,
rzut więżbydachowej

Rvs. Nr AB-03

6. Rysunki elernentówkonstrukcji stalowej

d

U

zadaszęniatarasu

Rvs. Nr AB-04

OPIS TECHNICZNY
do projektuzadaszeniatarasuprzy bud)'nkuNiepublicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Jesioncę.
Istniejące zadaszenię nad tarasem o konstrukcji stalowej i pokryciu
płytami falistymi PCW

należy rozebrac Z uwagi na zły stan techniczny,

za v,ryjątkiemsłupa stalowego rurowego o średnicy70 mm, który zostanie
wykorzystanyw nowej projektowanejkonstrukcji stalowej.
od strony wschodniej tarasu zostałazaprojektowana nowa ściankaz cegĘ
klinkierowej licowej na fundamencie betonowym B- 15 w którym zostaną
osadzone słupy stalowe Z rur kwadratov\rych100x100x4 mm w ilości trzęch
sztuk, podpierające dach zadaszęnia.Ściankę wykonac z cegłyklinkierowejlicowej fla Zaprawiecementowej ze spoinami wklęsłymi. Na wierzchu ścianki
wykonać gzyms zelbetowy grubości8 cm i wysięgu poza lico ściany10 cm.
Konstrukcję dachu zadaszenia stanowiątrzy płatwie Z rur kwadrato!\ych
100x100x4 mm, oparte na słupachstalowych i otworach wykutych w ścianie
budynku w ilościtrzech sztuk
Wykonanie konstrukcji połaci dachowych dwuspadowych podano na rysunku
Nr AB-02 i Nr AB-03.
Krokwie

i

jętki

wykonaó

z

drewna

Sosnowego struganego

i polaki erowanego dwukrotnie Iakierem bezbarwnym.
Elementy konstrukcji stalowej łączyc poprzez spawanie. Elementy
konstrukcji stalowej zadaszeniapodano na rysunku Nr AB-04.
Konstrukcję stalową naleiy oczyścić,pomalowac farbą antykorozyjną
LINIKOR oraz dwukrotnie farbąchlorokauczukową w kolorze mahoniowym.
Istniejącą posadzkę na tarasie i schodach od strony potudniowej
i

północnej naIeŻy skuó'

wyrównaó

oraz

utozyc

płytki klinkierowe

antypoślizgowe

e ,,ATLAS''.

Nastopnice schodów z pbrtek

klinkierowych
Balustradę x.

sie wykonać wedtug rysunku Nr AB-01, pomalować

farbą anĘkorozyjną,,TJNIKoR''

oraz dwrrkrotnie farbą chlorokauczukową

w kolorze mahoń.
Ścianki podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów północnych
wyrównać.przetrzeó i wykonaó tynk cienkowarstwowy nakrapiany o uziarnieniu
do 1,5 mm akrylowy w kolorze ceglastym.
Nad drzrviami wejściowymido NZoZ i w połowie dfugościzadaszenia
ł)

zamontowaćdwie oprawy oświetleniowe.
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