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TYTU¸ PROJEKTU

W1

DETAL PRZYZIEMIA
- STAN PROJEKTOWANY

hydroizolacja
z folii kubełkowej

NAZWA RYSUNKU

Izolacja pozioma ścian
piwnicznych metodą iniekcji
krystalicznej (ściany
zewnętrzne oraz ściany
wewnętrzne dochodzące do
ścian zewnętrznych – na
odcinku 1,5 m). średnice,
usytuowanie otworów, kśt ich
nawiercania (od 0 do 30°)
muszś wynikaś z zaleceń
technologicznych przyjętego
systemu. W zależności od
grubości ścian i wytycznych
przyjętej technologii nawierty
należy wykonywać z jednej
bądź z obu stron ściany. Dla
systemu firmy Isolit przyjęto
nawierty jednostronne (dla
ścian o grubości
nieprzekraczających 60cm).

-

SKALA

Koncepcja projektowa robót
budowlanych dla zamierzenia
pn. „Przebudowa wraz z modernizacją
Wiejskiego Ośrodka Kultury w
miejscowości Wisełka”

1,5%

NR RYSUNKU

W2

W4

ul. Nadmorska 1
72-513 Wisełka
dz. nr 34
obręb 0001 Wisełka

przełożona opaska
przeciwodbryzgowa z
płyt betonowych
chodnikowych 50x50cm
na podsypce cem.piask. ze spadkiem od
budynku

W3

ADRES INWESTYCJI

listwa startowa systemowa
pcv lub alucynk

bez zmnieszania wysokosci pomieszczenia

do wysokości 2m od poziomu
gruntu zamocować podwójną
siatkę z tworzywa
sztucznego systemową w
tynku

FAZA

WARSTWY W4- posadzka
- wykończenie z gresu lub terakoty na kleju
- wylewka anhydrytowa gr. 5-7cm wg zaleceń producenta
- folia PE
- polistyren ekstrudowany gr. min. 5cm
- folia PE
- wyrównana nawierzchnia betonowa

DATA

WARSTWY W3- termoizolacja ścian zewnętrznych od poziomu posadzki I kondygnacji do wysokości posadzki II
kondygnacji
- warstwa wykończeniowa z tynku silikatowego lub silikonowego z fakturą baranka w systemie wybranego producenta
- styropian fasadowy Umax= 0,22 W/m2K, λ=0,032W/mK, grubości 15cm mocowany na klej (na placki jeśli styropian jest
frezowany lub na "ramki" jeśli nie jest) i kołkami (4 sztuki/ m2) do ściany,
- ściana murowana zewnętrzna przygotowana do układania izolacji termicznej (oczyszczona, ze skutymi głuchymi
tynkami i uzupełnionymi.

wrzesień
2019r.

WARSTWY W2- termoizolacja ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do wysokości posadzki I kondygnacji
- płytki ceramiczne mrozoodporne ścienne brązowe
- styropian λ=0,032W/mK, U=0,26W/m2K grubości 10cm mocowany na klej (na placki jeśli styropian jest frezowany lub na
"ramki" jeśli nie jest) i kołkami (4 sztuki/ m2) do ściany fundamentowej,
- wysokoelastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych (KMB) i mas bitumicznych
niezawierająca rozpuszczalników,
- ściana fundamentowa/piwniczna zaizolowana poziomo iniekcją krystaliczną zgodnie z rysunkiem detalu,

uprawnienia budowlane nr 24/ZPOIA/OKK/2013

WARSTWY W1- termoizolacja ścian piwnicy poniżej poziomu gruntu
- oczyszczenie ściany z luźnych tynków, osuszenie,
- wysokoelastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych (KMB) i mas bitumicznych
niezawierająca rozpuszczalników zbrojona dodatkowo fizeliną polipropylenową do ochrony izolacji bitumicznych. Zaleca
się użycie systemowego rozwiązania od jednego dostawcy systemu.
- ściana fundamentowa zaizolowana poziomo iniekcją krystaliczną zgodnie z rysunkiem detalu,
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