DZĪVOJAMĀS MĀJAS ZEĻINSKA IELĀ 5, DAUGAVPILĪ, SKICE ESOŠO BALKONU
REMONTAM UN APŠŪVUMA NOMAIŅAI

REMONTĒJAMĀ BALKONA SHĒMA
M 1:50
800*
400* 400*

REMONTĒJAMĀ BALKONA
PLĀTNES GRIEZUMS
1:10

PROJEKTĒJAMĀ BALKONA NOŽOGOJUMA
FRAGMENTS
M 1:10
Tērauda leņķis
50x50, b=6mm
(LVS EN 10056)

Betona kārta C20/25-F150,W8 (LVS EN 206-1)
Stiegrojuma siets Ø4mm,100x100mm (LVS EN 10080)

Tērauda siets
(ķieģeļu klāšanas siets)

100*

B
I=3%

Tērauda sloksne b=20m
t=5mm (LVS EN 10025)

200

Skārda lāsenis ar
PURAL parklājumu
b=0,55mm
Esošā ārsiena
no ķieģeļiem

Tērauda sloksne b=50m
t=6mm (LVS EN 10025)

Esošās balkona
plātne

solis 1000mm ar HILTI
HIT RE 500 (vai ekvivalents)

Esošās balkona plātnes remonts no apakša ar
„SKREPA M500”( vai ekvivalents) un pēc tam
plātnes virsmas krāsošanu ar ūdens emulsijas
krāsu (fasādes darbiem).

A

1100

Skārda lāsenis ar
PURAL parklājumu
b=0,55mm
(Pa balkona plātnes
Enkurstiegra Ø 10mm;
L=150mm (LVS EN 10080) perimetru)

Tērauda leņķis L100
t=8mm (LVS EN 10025)
Pēc visa balkona garuma
ar izēju uz ārsienu uz 600mm
no katras puses
L=3400mm*

1140

Cementa smilšu java
M100 (LVS EN 197)

740

100*

Tērauda sloksne b=50mm
t=8mm (LVS EN 10025)
Pēc visa balkona garuma
L=3200mm*

Esošā balkona plātne

70*

Kvadrātstienis 20x20mm
solis 640*,400*mm
(LVS EN 10277)

Balkona margu apšuvums
no skārda PP-20 profila ar PURAL
parklājumu, b=0,55mm, RR 37 krāsa
Tērauda sloksne b=50m
t=6mm (LVS EN 10025)

Kvarca armējošā java un
armējošais stikla šķiedras
siets, zemapmetuma
grunts, dekaratīvais
fasādes apmetums

MEZGLS "B"
1:5

Tērauda leņķis
50x50, b=6mm
(LVS EN 10056)

PROJEKTĒJAMĀ BALKONA NOŽOGOJUMA
STIPRINĀJUMA MEZGLS ĀRSIENĀ
M 1:5
200

Esošās balkona
plātne

Preciz.uz viet.

2200*
MEZGLS "A"
1:5

Betona kārta C20/25 - F150,W8 (LVS EN 206-1)
Hidroizolācijas membrāna

550*

150

550*

100*

550*

40*

550*

Esošā ārsiena
no ķieģeļiem

Tērauda siets
(ķieģeļu klāšanas siets)

Esošā,remontējamā
balkona plātne

Cementa smilšu java
M100 (LVS EN 197)

Enkurstiegra Ø 6mm;
L=40*mm (LVS EN 10080)
solis 25*mm
Skārda lāsenis ar
PURAL parklājumu
b=0,55mm
(Pa balkona plātnes
perimetru)

Esošais U- veida
profils h=100*

Kvadrātstienis 20x20mm
solis 640*,400*mm
(LVS EN 10277)

Skārda lāsenis ar
PURAL parklājumu
b=0,55mm
(Pa balkona plātnes
perimetru)

Esošais U- veida
profils h=100*

Tērauda sloksne b=20mm
t=5mm (LVS EN 10025)

50*

100*

ELEMENTU KRĀSAS
Piezīmes.
Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila
1.Balkona remonta laikā paredzēts veikt esošo margu demontāžu, balkona plātnes remontu : bojāto betona
ar PURAL parklājumu, b=0,55mm, RR 37 krāsa
virsmu atsišanu un esošo stiegru apstrādi ar pretkorozijas vielām, jauna betona slāņa izbūve ar stiegrošanu
saskaņā ar RR krāsu katalogu.
un hidroizolācijas membrānas ierīkošanu, jauno margu uzstādīšanu, ka arī cinkota skārda elementu
ierīkošanu. Esošās balkona plātnes pastiprināšan.
Balkona plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar
2.Realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.
ūdens emulsijas krāsu G482 krāsa pēc „TIKKURILA”
3.Projektējamo margu konstrukciju krāsot līdzīga RR38 krāsā.
krāsu kataloga datiem.
4.Metināšanu veikt ar E-42 elektrodiem, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa
biezumu.
5.Tērauda elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
Tērauda leņķa dekoratīva apmetuma krāsa H486 pēc
6.Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem.
pēc „TIKKURILA” krāsu kataloga datiem.
Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie SIA "DDzKSU" specialistiem
neskaidrību precizēšanai.
7.Remontdarbs veikt ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu (darba aizsardzības prasības).
Izstrādāja: SIA "DDzKSU" ēku konstruktīvo elementu tehniskās daļas ēku
8. Pirms remontdarbu
ar
(
,
būvinženiere (projektētāja) R.Latkovska ser.Nr. 3-01209
.
*-izmērus precizēt uz vietas

