
Scaldex lateihaak voor steens

rollaag 21SF-4 type S-160*

Sigmafor metselwerk-

wapening*
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zinken afdeklijst

met hoeklijn in kraal
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afschot naar dakrand

8 k - v = 980
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o.k. moerbalk
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beplanting type groendak n.t.b.

daktuinsubstraat

Floratec element FS 75 (noppen en kommetjes) o.g.

Beschermmat

opbouwhoogte circa 100 mm.*

kunststof dakbedekking EPDM

Kingspan ThermaTT40 isolatie, afschotplaat

40->30 mm. o.g.*

Kingspan Therma TR26 isolatie o.g.*

ALUTRIX dampdichte laag

18 mm. underlayment

jutevilt 2 mm. over eiken delen

dakbeschot, eiken delen dik 22 mm.

balklaag van eiken, 100x120 mm. h.o.h. 400 mm.

moerbalken van eiken, 200x200 mm.

min. houtkwalieteit C20

(gerekend met een sedumdak van 105 kg/m²)

hartzijde naar boven leggen

aansluitingen tussen houtverbindingen onderling en

met andere materialen: kieren akoestisch dichten

met vlas en/of vilt

alle in het zicht blijvende houten onderdelen die met

steenachtige materialen in aanraking komen

impregneren met Woodbliss o.g.

14
0

40
->

30

veldbrandstenen

afm. ca. 110x235x68 mm.

lagenmaat 78 mm.

koppenmaat 10k+v=1240 mm.

voegwerk: platvol geborsteld,

als bestaande veldschuur

minimaal te voldoen aan:

gevel: R waarde ≥ 7,0 m².K/W

dak: R waarde ≥ 7,0 m².K/W

eiken delen aangebracht

 tegen rachelwerk

inbouwspots, type en positie n.t.b.

hydrofoob isolatie materiaal

isolatie tussen regelwerk

regelwerk

eiken (dagkant)afwerking

15 mm. WBP 4-zijdig gegrond

as-6

noodoverstort

aantal en afm. volgens NEN3215

en richtlijn 3216, te bepalen door

installateur, positie i.o.m. directie

schoonmetselwerk van veldbrandstenen:

aanwezige veldbrandstenen hebben een gemiddelde koppenmaat (1k + v) van 124 mm.

en gemiddelde lagenmaat (1 l + v) van 78 mm.   1 strek = 235 mm.

waarschijnlijk worden er veldbrandstenen bijgekocht, exacte maat is daarom

niet aan te geven en dient ter plekke te worden bepaald in overleg met de directie.
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78x130

kozijnen en deuren fabr. n.t.b.*

deur met tripple beglazing

luchtdichting

* = aanbrengen volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant

algemeen: afwerkingen en kleuren volgens kleur- & materiaalstaat d.d. februari 2015
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