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systemowe świetliki dachowe
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warstwa N-1 - nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 6,0 cm
- Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym
gr. 3,0 cm
- Podsypka piaskowo-cementowa 4:1
gr. 25,0 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0 /31,5mm wg PN-S-06102/97
gr. 5,0 cm
- Warstwa chudego betonu C12/15
warstwa P-1 - podłoga (rozwiązanie systemowe)
- wykładzina PCV - gr. ok. 0,2 cm
- płyta cementowo-drzazgowa - gr. 2 cm
- folia PE przeciwwilgociowa
- wełna mineralna - gr. 11,0 cm
- ocynkowana blacha trapezowa
- pustka powietrzna - wys. 5 cm
- grunt rodzimy
warstwa P-2 - stropodach (rozwiązanie systemowe)
- blacha lakierowana (system kaset)
- termoizolacja - wełna mineralna - gr. min. 15 cm ze spadkiem
- folia paroizolacyjna
- płyta wiórowa o gr. 12 mm
- sufit z blachy ocynkowanej
warstwa S-1 - ściana zewnętrzna (rozwiązanie systemowe)
- płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 80 mm
(blacha lakierowana płytkoprofilowana, pianka poliuretanowa,
blacha lakierowana gładka)

Uwagi :
1. Na każdym etapie zaawansowania prac budowlanych kontrolować wymiary poziome i pionowe
elementów konstrukcji budynku, sprawdzać w czasie budowy wertykalność i horyzontalność elementów
budowlanych,
2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne muszą odpowiadać normom
bezpieczeństwa p.poż. BHP, posiadać atesty i aprobaty techniczne.
3. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy zweryfikować wymiary w świetle otworów ,wymiary
stolarki i sposób otwierania.

warstwa S-2 - ściana wewnętrzna (rozwiązanie systemowe)
- blacha lakierowana gładka
- styropian gr. 75 mm
- blacha lakierowana gładka
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