
Chrlič TOPWET
TWC 40STE MINI

Chrlič TOPWET
TWC 40STE MINI

Čistá podlaha zhotovená dle PD

Horní hrana předního čela lodžie - původníŘEZ 2-2
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Hrana betonu původního zábradlí

Hrana betonu původního zábradlí
Nerezový kotevní prvek zasklení

Zasklení - čiré transparentní
bezpečnostní sklo CONEX 8mm

Zasklení - čiré transparentní
bezpečnostní sklo CONEX 8mm

Hrana nového oplechování

Spáru mezi plechem a sklem
možno v případě zasklení lodžií
a požadavku na utěsnění spár
zatřít transparentním silikonem

D28
BETONOVÉ ZÁBRADLÍ
LODŽIÍ - var. s průhledem - pohled
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Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100
-skrytá

100

100

Nové bezrámové zasklení (schéma) u lodžií
s původním zasklení; u ostatních dle instrukcí investora

Kotvení nového bezrám. zasklení do stropního panelu
průměr, četnost a dimenze dle instrukcí dodavatele zasklení

KARI síť 100/100/6 ohnout
a do ohybu vložit příložku pr.8mm

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

skladba N6.30E .

Spádování oplechování vně lodžie
z důvodu odvodnění oplechování
u lodžií s instalovaným zasklením

skladba N5.50E30X .

Chrlič TOPWET
TWC 40STE MINI

manžetu napojit na hydroizolační stěrku podlahy
Atypická délka odvodňovací trubky!

Spára 10-20mm vyplněná PU pěnou

Zábradlí podezdít tvárnicemi typu YTONG
mezi podezdívkou a zábradlím vynechat spáru

10-20mm a vyplnit PU pěnou

100

Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou

Chrlič TOPWET
TWC 40STE MINI
(2ks na lodžii)
Atypická délka odvodňovací trubky!

300
20

30 10

10

Oplechování koruny zábradlí
pozinkovaným plechem s PES lakem
tl. 0,6mm; R.Š. 370 mm

3° Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou

Oplechování - lepeno k podkladu
tmelem na asf. bázi (ENKOLIT)
+kotveno natloukacími hmoždinkami

Korunu zábradlí opatřit přířezem EPS 200 ve spádu
v tl. 20-30mm

Hrana čela žiletky v pohledu

betonové zábradlí
OKAP LODŽIE ŘEZ 1-1

var. s průhledem

Původní stropní lod. panel

N6.50W36E

50 20

pružná bandáž - systémová dle
požadavků výrobce HI stěrky

spáru mezi soklem a dlažbou vyplnit ext. silikonem
spára bude provedena pomocí silikonové tvarovky
s rádiusem 2 až 6mm - spáru provést kultivovaně bez
potřísnění navazujících ploch!

Sokl z keramických dlaždic výšky 100mm
řezaná hrana k dlažbě - horní hrana vždy originální

Horní spáru upravit náběhem spár. hmotou
a přejet finální omítkou
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Hrana čela žiletky v pohledu

BETONOVÉ ZÁBRADLÍ
LODŽIÍ - var. s průhledem - řez 1-1 D29
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Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100
-skrytá

100

100

KARI síť 100/100/6 ohnout
a do ohybu vložit příložku pr.8mm

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

skladba N6.30E .

skladba N5.50E30X .

Spára 10-20mm vyplněná PU pěnou

Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou

100

Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou
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Nové bezrámové zasklení (schéma) u lodžií
s původním zasklení; u ostatních dle instrukcí investora

Kotvení nového bezrám. zasklení do stropního panelu
průměr, četnost a dimenze dle instrukcí dodavatele zasklení

3°

Oplechování koruny zábradlí
pozinkovaným plechem s PES lakem
tl. 0,6mm; R.Š. 370 mm

Korunu zábradlí opatřit přířezem EPS 200 ve spádu
v tl. 20-30mm

Oplechování - lepeno k podkladu
tmelem na asf. bázi (ENKOLIT)
+kotveno natloukacími hmoždinkami

V případě zasklívání lodžie a požadavku na
utěsnění spár je možné použít expanzní pásku
illbruck ilmod 600

Spádování oplechování vně lodžie
z důvodu odvodnění oplechování
u lodžií s instalovaným zasklením

Madlo zábradlí průběžné nad
původním zábradlí 60/120/5

Hrana čela žiletky v pohledu

betonové zábradlí
var. s průhledem

OKAP LODŽIE ŘEZ 2-2

Původní stropní lod. panel

N6.50W36E

50 20

pružná bandáž - systémová dle
požadavků výrobce HI stěrky

spáru mezi soklem a dlažbou vyplnit ext. silikonem
spára bude provedena pomocí silikonové tvarovky
s rádiusem 2 až 6mm - spáru provést kultivovaně bez
potřísnění navazujících ploch!

Sokl z keramických dlaždic výšky 100mm
řezaná hrana k dlažbě - horní hrana vždy originální

Horní spáru upravit náběhem spár. hmotou
a přejet finální omítkou
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Hrana čela žiletky v pohledu

D30
BETONOVÉ ZÁBRADLÍ
LODŽIÍ - var. s průhledem - řez 2-2
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Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100
-skrytá

100

100

KARI síť 100/100/6 ohnout
a do ohybu vložit příložku pr.8mm

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

Rohová lišta s okapnicí a tkaninou 100/100

skladba N6.30E .

skladba N5.50E30X .

Spára 10-20mm vyplněná PU pěnou

Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou

100

Připojovací parapetní profil s integrovanou
skelnou síťovinou
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Nové bezrámové zasklení (schéma) u lodžií
s původním zasklení; u ostatních dle instrukcí investora

Kotvení nového bezrám. zasklení do stropního panelu
průměr, četnost a dimenze dle instrukcí dodavatele zasklení

3°

Oplechování koruny zábradlí
pozinkovaným plechem s PES lakem
tl. 0,6mm; R.Š. 370 mm

Původní madlo demontovat a horní tvarování zábradlí
zarovnat do obdélníkového průřezu
pomocí tvárnic typu YTONG, provázat s bet. zábradlím
ocelovými pásovými kotvami

Korunu zábradlí opatřit přířezem EPS 200 ve spádu
v tl. 20-30mm

Oplechování - lepeno k podkladu
tmelem na asf. bázi (ENKOLIT)
+kotveno natloukacími hmoždinkami

V případě zasklívání lodžie a požadavku na
utěsnění spár je možné použít expanzní pásku
illbruck ilmod 600

Spádování oplechování vně lodžie
z důvodu odvodnění oplechování
u lodžií s instalovaným zasklením

Madlo zábradlí průběžné nad
původním zábradlí 60/120/5

Hrana čela žiletky v pohledu

betonové zábradlí
var. s průhledem

OKAP LODŽIE ŘEZ 3-3

Původní stropní lod. panel

N6.50W36E

50 20

pružná bandáž - systémová dle
požadavků výrobce HI stěrky

spáru mezi soklem a dlažbou vyplnit ext. silikonem
spára bude provedena pomocí silikonové tvarovky
s rádiusem 2 až 6mm - spáru provést kultivovaně bez
potřísnění navazujících ploch!

Sokl z keramických dlaždic výšky 100mm
řezaná hrana k dlažbě - horní hrana vždy originální

Horní spáru upravit náběhem spár. hmotou
a přejet finální omítkou
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Hrana čela žiletky v pohledu
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BETONOVÉ ZÁBRADLÍ
LODŽIÍ - var. s průhledem - řez 3-3

Revitalizace bytového domu Amforová 1922 - 1928, Pr aha 5




