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Esošā sienas konstrukcija

Iekšējā apdare (skat.

apdares tabulu)

Pašiegr. skrūve / kniede

AL L-profils vadula

Skava - āķa stiprinājums (A2)

Akmens masas fasādes

flīzes Paradyz Intero,

600x300x10 mm

Siltumizolācija PAROC

WAB 10t  20 mm

Siltumizolācija PAROC

eXtra  150 mm

Gaisa šķirkārta 50 mm

Esošās sienas

konstrukcija

Iekšējā apdare
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Enkurdībelis

Termo starplika
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kniede

AL L-profils vadula

Skava - āķa

stiprinājums (A2)

Siltumizolācija PAROC

WAB 10t  20 mm

Siltumizolācija PAROC

eXtra  150 mm

Gaisa šķirkārta 50 mm
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Esošās sienas konstrukcija

PVH segums uziet uz

sienas 60 mm

Hidroizloācijas mastika

Fibrobetona slānis 80

mm, sk. BK daļu

Estrudētais putupolistirols,

150 mm

Blietēta esošā grunts

Ekstrudētais putuporistirols 100 mm
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Grants un smilts maisījums

(frakcija 0/16),  440 mm

Dolomīta šķembu maisījums

(frakcija 0/45), 150 mm

Hidroizloācijas mastika

Smilts un cementa maisījuma

izlīdzinošais slānis, 30 mm

Betona bruģakmens Decor,

b=80 mm
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Cokola profils

Skava - āķa stiprinājums (A2)

AL L-profils/ gaisa šķirkārta 50 mm

Akmens masas fasādes flīzes Paradyz Intero,

600x300x10 mm

Kronšteins

Pašiegr. skrūve / kniede
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Cokola plāksnes Cemrit Rock,

12 mm

90 x 1 mm

EPDM gumijas starplika

Impregnēta koka lata

32x100 mm, solis 250 mm

Pašvītņgriezes skrūve

Grīdas seguma slāņi

(sk. apdares darbu tab.)

Blietētu šķembu slānis,

frakcija 20-60 mm, 100 mm
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MEZGLS 6.
SIENAS IEKŠĒJĀ STŪRA FASĀDES MEZGLS
M 1:10

MEZGLS 4.
COKOLA MEZGLS
M 1:10

MEZGLS 5.
SIENAS ĀRĒJAIS STŪRIS
M 1:10
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Būvprojekta "ĒdnĪcas pārbūve par Amatu māju, katlu mājas
pārbūve par sociālās aprūpes centru un katla mājas novietoŠana"

Izmaiņu projekts 1. kārta Katlu mājas pārbūve par sociālās
aprūpes centru un katlu mājas novietoŠana

Piezīmes.

1.Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

2.Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.

3. Sociālā aprūpes centra grīdas līmenis projektā pieņemts -0.600, kas atbilst +135.15 Latvijas augstumu sistēmā saskaņā ar izdoto būvatļauju

BIS-BV-4.1-2017-4383, kur 2.kārtas projektējamai Amatu mājai pieņemts tīrās grīdas līmenis ±0.000 atzīme atbilst +135.75 Latvijas

augstumu sistēmā.

4. Būvprojekta lapas skatīt ar projekta pārējām daļām un rasējumiem.

5.Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī

noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.

6.Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.

7. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas,

ka konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt būvprojekta autoru. Neparedzētos

darbus iekļaut papildizdevumos.

8. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs,

savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.

9.Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši objektā uz vietas.

10.Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā

arī normatīvu prasībām.Rasējumā doti principiāli detaļu risinājumi. Mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, ievērojot

piegādātāja tehnoloģiju, un saskaņo ar būvprojekta autoru.

11.Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.

12.Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās un kopā ar aprakstu.

13.Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes,

vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un

izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti un pirms tam saskaņojot ar būvprojekta autoru.

14. Mezglu vietas skatīt arhitektūras plānos un griezumos.
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