WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
POSADZKI, STROPODACH

114,65 mnpm

2

NR 1.1 (1.1a) - POSADZKA NA GRUNCIE
2,0 cm gres / 1.1a - homogeniczna wykładzina PVC
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
10,0 cm izolacja termiczna - styropian EPS1.6 (posadzka)
izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna2.1
10,0 cm konstrukcja posadzki - wg proj.konstrukcji
zagęszczony nasyp żwirowy - wg proj.konstrukcji

2

NR 1.2 - POSADZKA NA GRUNCIE (POM.MOKRE)
2,0 cm gres antypoślizgowy
wodoodporny system klejenia płytek 2,5
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
10,0 cm izolacja termiczna - styropian EPS1.6 (posadzka)
izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna2.1
10,0 cm konstrukcja posadzki - wg proj.konstrukcji
zagęszczony nasyp żwirowy - wg proj.konstrukcji

114,01 mnpm

,,D''

NR 1.2b - POSADZKA NA GRUNCIE (PIWNICA)
2,0 cm gres antypoślizgowy
wodoodporny system klejenia płytek 2,5
4,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
20,0 cm izolacja termiczna - styropian EPS1.6 (posadzka)
izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna2.1
15,0 cm konstrukcja posadzki - wg proj.konstrukcji
10,0 cm chudy beton
zagęszczony nasyp żwirowy - wg proj.konstrukcji

,,D''
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NR 1.3 - POSADZKA NA GRUNCIE (SALA GIMNASTYCZNA)
1,5 cm panele z trójwarstwowej deski sportowej
1,0 cm płyta OSB-3 lub sklejka
1,6 cm legary górne (5,0x1,6cm)
1,6 cm legary dolne (5,0x1,6cm)
1,8 cm podkładki elastyczne (5,0x5,0x1,8cm)
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
10,0 cm izolacja termiczna - styropian EPS1.6 (posadzka)
izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna2.1
konstrukcja posadzki wg projektu konstrukcji
zagęszczona podsypka żwirowa - wg projektu konstrukcji

3

SZ NR.01.02

NR 2.1 (2.1a) - POSADZKA NA STROPIE
2,0 cm gres / 2.1a - homogeniczna wykładzina PVC
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
4,0 cm izolacja akustyczna - wełna mineralna do izolacji
akustycznych1.7
konstrukcja stropu żelbetowego wg proj.konstrukcji

6,4 %

ETAP III

113,15 mnpm

946
905
25

436

25 20

635

25 20

17

D
113,0 mnpm

19

56

39

25/40

474

1,8 %

506

12

130

90

25

66

1 055

12

,,90''
210
326
25

93

117

9 x 25
20
105

139
50

176

POZ. 7.0
STROP
ISTNIEJĄCY
24

225

48

90
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A: 11,74 m2
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SZ.01.06 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - KOLANKOWA
2,5 cm 2xGKF na stelażu
3,0 cm stelaż
paroizolacja
25,0 cm wełna mineralna laminowana1.8 λ = 0,034 W/mK z
welonem szklanym, klasa reakcji na ogień A1
3,0 cm pustka wentylowana
1,8 cm sklejka wodoodporna
wiatroizolacja paroprzepuszczalna
warstwa wykończeniowa
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KOMUNIKACJA
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A: 2,95 m2
POS.NR.1.1
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

SZ.01.05 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJEKTOWANA
25,0 cm ściana z bloczków wdł. projektu konstrukcji
20,0 cm styropian EPS1.5 λ = 0,038 W/mK lub lepszy, klasa
wytrzymałości na zginanie BS115 (min. 115 kPa), klasa
wytrzymałości na rozciąganie TR100 (min. 100 kPa), klasa
reakcji na ogień E - 2 x płyty gr. 10cm, warstwa
zewnętrzna układana z przesunięciem (bok płaski)
warstwa wykończeniowa

28

2][ 140
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NR 4.5 - STROPODACH PŁASKI - CHODNIK WEJŚCIOWY
6,0 cm kostka brukowa
3,0 cm podsypka wyrównująca
izolacja przeciwwodna bezszwowa2.4
konstrukcja stropu żelbetowego wg projektu konstrukcji
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MAG. ZASOBÓW
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A: 26,63 m2
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SZ.01.07 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
warstwa wew. wykończeniowa
paroizolacja
20,0 cm izolacja termiczna od strony wewnętrznej, wełna
mineralna1.8
istniejąca ściana z cegły pełnej
SZ.01.08 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
warstwa wew. wykończeniowa
paroizolacja
16,0 cm izolacja termiczna od strony wewnętrznej, polistyren
ekstrudowany XPS, współczynnik przewodzenia ciepła
nie gorszy niż: λD= 0,038 W/mK
istniejąca ściana z cegły pełnej
SZ.01.09 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PROJEKTOWANA
25,0 cm ściana żelbetowa
20,0 cm styropian EPS1.5 λ = 0,038 W/mK lub lepszy, klasa
wytrzymałości na zginanie BS115 (min. 115 kPa), klasa
wytrzymałości na rozciąganie TR100 (min. 100 kPa), klasa
reakcji na ogień E - 2 x płyty gr. 10cm, warstwa
zewnętrzna układana z przesunięciem (bok płaski)
warstwa wykończeniowa

SZ NR.01.02
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SW.01.03 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - LEKKA (gr.12,5 cm)
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK
7,5 cm profile CW100, UW100
izolacja akustyczna w grubości profili (7,5 cm.) - wełna
mineralna1.7, λD= 0,034 W/mK
klasyfikacja ogniowa: A1
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK
SW.01.04 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - LEKKA (gr.12,5 cm)
pomieszczenia mokre
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK
7,5 cm profile CW100, UW100
izolacja akustyczna w grubości profili (7,5 cm.) - wełna
mineralna1.7, λD= 0,034 W/mK
klasyfikacja ogniowa: A1
1,25 cm poszycie płyta GK wodoodporna
1,25 cm poszycie płyta GK wodoodporna

SW.01.05 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
18,0 cm bloczki gazobetonowe - uzupełnienia ścian
SW.01.06 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
12,0 cm silikat

UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy wszystkie wymiary
sprawdzić w naturze. W razie stwierdzenia niezgodności z
projektem należy bezwzględnie powiadomić Autora Projektu. Nie
należy używać rysunku jako szablonu ani odmierzać wymiarów z
rysunku.
Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi część wielobranżowej
dokumentacji projektowej, którą należy rozpatrywać jako całość.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót na podstawie
dokumentacji tylko jednej branży, bez sprawdzenia powiązań i
odniesień do dokumentacji branży architektonicznej i pozostałych
dokumentacji branżowych. Ewentualne braki w koordynacji lub
wątpliwości należy przedstawić Autorowi Projektu (nadzór autorski)
przed przystąpieniem do wykonywania robót.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rzutami i
przekrojami całego projektowanego elementu a rysunkami detali,
podstawą wymiarowania są rysunki detali.
Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Autorem Projektu.
Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i
wykonania elementów należy skonsultować z Autorem Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji
warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje
rozwiązań zamiennych należy omówić z Autorem Projektu i
uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość
prac związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję prawidłowego
wykonania, nawet jeżeli nie zostały szczegółowo przedstawione w
dokumentacji projektowej.

UWAGA:

odniesienia (dokładniejszy opis wymagań dotyczących użytych
materiałów znajduje się w „specyfikacji materiałów i urządzeń”
stanowiącej część opisu technicznego):
1.1) polistyren ekstrudowany XPS (docieplenie części podziemnych
budynku oraz dachów „odwróconych”)
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,038 W/mK
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej min. 300 kPa
- klasyfikacja ogniowa: E
- nie może zawierać freonu ani jego związków (FCKW, HFCKW,
HFKW)
1.2) wełna mineralna skalna (docieplenie stropodachu) - warstwa
wierzchnia
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,042 W/mK
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej min. 70 kPa
- naprężenie ściskające pod obciążeniem punktowym 5 mm min.
900N
- klasyfikacja ogniowa: A1
- atest higieniczny PZH

Wszystkie wykopy w rejonie systemu korzeniowego drzew należy
prowadzić ręcznie i z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić
korzeni drzew. Wykonując wykopy nie można naruszyć gruntu w
strefie oddziaływania ław i stóp fundamentowych. Przejścia rur
GPWC pod ławami fundamentowymi należy traktować analogicznie
jak przejścia kanalizacji sanitarnej. Grunt w powstałym wykopie
należy, zgodnie ze sztuką budowlaną, zagęścić do wymaganych
parametrów.
Poziom, na jakim wykonane zostaną nadproża nad drzwiami
wewnętrznymi należy dostosować do konkretnego typu drzwi, jakie
zostaną zastosowane w budynku. Wielkości podane na rzutach i
zestawieniu drzwi wewnętrznych są danymi postulowanymi,
pasującymi do konkretnych, założonych przez projektanta typów
drzwi wewnętrznych.
Wszystkie elementy stalowe „przebijające” izolację termiczną (w
tym elementy systemów/stelaży mocujących warstwę elewacyjną
ścian warstwowych) należy wykonać ze stali nierdzewnej. Śruby i
podkładki mocujące wszystkie drewniane i kompozytowe elementy
pomostów, slipów, tarasów i elewacji (na zewnątrz budynku) muszą
być wykonane ze stali nierdzewnej.
Wszystkie połączenia okładzin elewacyjnych zabezpieczyć przed
wnikaniem wody wgłąb ściany warstwowej.

oznaczenia:

1.3) wełna mineralna skalna (docieplenie stropodachu) - warstwa
spodnia
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,038 W/mK
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej min. 40 kPa
- naprężenie ściskające pod obciążeniem punktowym 5 mm min.
400N
- klasyfikacja ogniowa: A1
- atest higieniczny PZH

ściany i elementy - istniejące
ściany i elementy - do usunięcia
ściany i elementy - projektowane

1.4) wełna mineralna skalna (docieplenie stropodachu) systemowa warstwa wierzchnia wyrabiająca spadki (kliny jedno- i
dwukierunkowe)
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,041 W/mK
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej min. 70 kPa
- naprężenie ściskające pod obciążeniem punktowym 5 mm min.
450N
- klasyfikacja ogniowa: A1
1.5) styropian EPS (ściany)
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,038 W/mK
- wytrzymałość na zginanie min. 115 kPa (klasa min. BS 115)
- wytrzymałość na rozciąganie min. 100 N (klasa min. TR 100)
- klasyfikacja ogniowa: E
- klasa stabilności wymiarowej DS(N)2 (+/- 2 %)

1.8) wełna mineralna laminowana (docieplenie ścian warstwowych)
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,034 W/mK
- wykończenie powierzchni zewnętrznej welonem szklanym
- klasyfikacja ogniowa: A1
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Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami budowlanymi i normami branżowymi,
dopuszczeniami do stosowania i atestami oraz zgodnie z
zaleceniami i wymogami technologicznymi producentów wszelkich
materiałów, wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w
projekcie.

NR 4.4 - STROPODACH PŁASKI NAD STREFĄ WEJŚCIOWĄ
30,0 cm warstwa wegetacyjna - grunt
warstwa rozdzielcza - geowłóknina 3.1
15,0 cm warstwa drenująco-dociskowa żwir o uziarnieniu 4/8 mm
izolacja przeciwwodna bezszwowa2.4
min.2cm warstwa wyrabiająca spadki - beton
konstrukcja stropu żelbetowego wg projektu konstrukcji

SZ.01.02 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5 cm tynk cementowo-wapienny
12,0 cm izolacja termiczna od strony wewnętrznej, bloczki
termoizol. z betonu komórkowego, λ = 0,043 W/mK
klasa niepalności A1
istniejąca ściana z cegły pełnej
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SZ NR.01.01

20/20

HP-25

siedzisko odkładane na
ścianę dla
niepełnosprawnych

KOMUNIKACJA
01.5
A: 2,27 m2
POS.NR.1.1

SW.01.02 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - LEKKA (gr.15,0 cm)
pomieszczenia mokre
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK
10,0 cm profile CW100, UW100
izolacja akustyczna w grubości profili (10,0 cm.) - wełna
mineralna1.7, λD= 0,034 W/mK
klasyfikacja ogniowa: A1
1,25 cm poszycie płyta GK wodoodporna
1,25 cm poszycie płyta GK wodoodporna

1.6) styropian EPS (posadzki)
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,036 W/mK
- wytrzymałość na zginanie min. 150 kPa (klasa min. BS 150)
- klasyfikacja ogniowa: E
- klasa stabilności wymiarowej DS(N)5 (+/- 0,5 %)

SZ.01.01b - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
istniejąca ściana z cegły pełnej
uzupełnienie izolacji termicznej - styropian gr. 8,0 cm
warstwa wykończeniowa - elew. lekka - mokra

41
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POZ. 5.8
h= 20cm

POZ. 7.0 STROP ISTNIEJĄCY

Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak
również całej dokumentacji projektowej, której rysunek jest częścią,
należą do Studio-Projekt Autorskiej Pracowni Architektonicznej s.c.
Ryszard Bąk Anna Mikulska-Bąk Piotr Mikulski-Bąk.
Niniejszy rysunek może być udostępniany i wykorzystywany
zgodnie z umową nr 180/09/09/2015/02 z dn. 14.09.2015 r.

NR 4.3 - WARSTWY DACHOWE
dachówka ceramiczna
38x50 łaty
40x60 kontrłaty
papa termozgrzewalna
2,0 cm deskowanie
3,0 cm pustka wentylowana
25,0 cm izolacja termiczna - wełna mineralna1.3
listwy uzupełniające gr. krokwi do wartości min. 22,0 cm
paroizolacja
3,0 cm stelaż dla mocowania płyt GKF - izolacja term. między
stelażem
2,5 cm 2x GKF na stelażu

SZ.01.01 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
istniejąca ściana z cegły pełnej
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UWAGA: w przypadku gdy warstwa betonu przekracza 12cm
w celu wyrobienia spadków należy zastosować schodkowo
polistyren ekstrudowany XPS1.1 pokryty wylewką betonową
6-10cm zdylatowaną w polach 3x3m i zbrojoną siatką
∅ 6mm co 20cm
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WEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOJŚCIE Z PARKINGU
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NR 4.1 - STROPODACH PŁASKI (DACH ODWRÓCONY TARAS
NIEUŻYTKOWY)
min.5cm warstwa drenująco-dociskowa żwir o uziarnieniu 4/8 mm
warstwa rozdzielcza - geowłóknina 3.1
25,0 cm izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany XPS1.1
izolacja przeciwwodna bezszwowa2.4
min.2cm warstwa wyrabiająca spadki - beton
konstrukcja stropu żelbetowego wg projektu konstrukcji
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NR 3.1 - POSADZKA NA STROPIE (KL.SCHODOWA)
2,0 cm gres antypoślizgowy
konstrukcja stropu
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KOMUNIKACJA
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A: 10,95 m2
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NR 2.4 - POSADZKA NA STROPIE (POM. MOKRE - PIĘTRO)
2,0 cm gres antypoślizgowy
wodoodporny system klejenia płytek 2.5 - klej elastyczny
płynna folia izolacyjna
3,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką z włókna szklanego gr.
min.3,0 cm
warstwa gruntu
izolacja akustyczna - wełna mineralna do izolacji
akustycznych1.7
konstrukcja stropu drewnianego
UWAGA : w przypadku podłoża drewnianego zapewnić
zabezpieczenie przed ewentualnymi ruchami elementów
względem podłoża. Deski lub płyty drewnopochodne należy
przykręcić do podłoża wkrętami ocynkowanymi do drewna
o dł. przekraczającej trzykrotną gr. tych elementów.
11,0 cm sufit podwieszany REI 60 - stelaż + płyty gk ognioodporne
gr.15 mm
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KOTŁOWNIA
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A: 26,52 m2
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NR 2.3 (2.3a) - POSADZKA NA STROPIE PIĘTRA
2,0 cm gres / 2.3a - homogeniczna wykładzina PVC
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
4,0 cm izolacja akustyczna - wełna mineralna do izolacji
akustycznych1.7
konstrukcja stropu drewnianego
11,0 cm sufit podwieszany REI 60 - stelaż + płyty gk ognioodporne
gr.15 mm
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WENTYLATORNIA
01.15
A: 51,42 m2
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PRAWA AUTORSKIE:

SW.01.01 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - LEKKA (gr.15,0 cm)
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK
10,0 cm profile CW100, UW100
izolacja akustyczna w grubości profili (10,0 cm.) - wełna
mineralna1.7, λD= 0,034 W/mK
klasyfikacja ogniowa: A1
1,25 cm poszycie płyta GK
1,25 cm poszycie płyta GK

NR 2.2 - POSADZKA NA STROPIE (POM. MOKRE)
2,0 cm gres antypoślizgowy
wodoodporny system klejenia płytek 2.5
6,0 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
0,2 cm warstwa rozdzielcza - folia PE
4 cm izolacja akustyczna - wełna mineralna do izolacji
akustycznych1.7
25,0 cm konstrukcja stropu żelbetowego wg proj.konstrukcji
lub istniejący strop ceramiczny
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PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE

wentylacja mechaniczna - nawiewna
wentylacja mechaniczna - wywiewna

UWAGA:
WARSTWY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN I STROPÓW
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W II ETAPIE INWESTYCJI

1.7) wełna mineralna (izolacja akustyczna)
- płyty z wełny mineralnej przeznaczone do wykonywania „podłóg
pływających”
- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż: λD= 0,035 W/mK
- sztywność dynamiczna produktu przy obciążeniu 200kg/m2 nie
gorsza niż Sd=11 MN/m3
- klasyfikacja ogniowa: A1

2.1) papa asfaltowa termozgrzewalna SBS do izolacji podziemnych
części budynków
- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS
- osnowa z włókniny poliestrowej
- obustronne wykończenie powierzchni z folii z tworzywa sztucznego
- typ wyrobu T
- grubość nie mniejsza niż 3,2 mm (+/- 0,2 mm)
- wodoszczelność przy ciśnieniu min. 60 kPa
- klasyfikacja ogniowa: F
- papa zgrzewana do podłoża na całej swojej powierzchni
2.2) papa asfaltowa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia
- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS
- osnowa z włókniny poliestrowej
- wykończenie powierzchni górnej z gruboziarnistej posypki
mineralnej w kolorze szarym, wykończenie powierzchni spodniej z
folii z tworzywa sztucznego
- grubość w pasie z posypką nie mniejsza niż 5,2 mm (+/- 5%)
- wodoszczelność w 10 kPa (PN-EN 1928: 2002) - wynik pozytywny
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (według
normy PN-EN 1110: 2001) - wynik pozytywny dla temperatury nie
niższej niż 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze (PN-EN 1109: 2001) - wynik
pozytywny dla temperatury nie wyższej niż -25°C
- klasyfikacja ogniowa: E
- papa zgrzewana do podłoża na całej swojej powierzchni
2.3) papa asfaltowa termozgrzewalna SBS podkładowa
- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS
- osnowa z włókniny poliestrowej
- wykończenie powierzchni górnej z drobnoziarnistej posypki
mineralnej w kolorze szarym, powierzchnia spodniej profilowana
zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego
- grubość w pasie z posypką nie mniejsza niż 4,6 mm (+/- 5%)
- wodoszczelność w 10 kPa (PN-EN 1928: 2002) - wynik pozytywny
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (według
normy PN-EN 1110: 2001) - wynik pozytywny dla temperatury nie
niższej niż 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze (PN-EN 1109: 2001) - wynik
pozytywny dla temperatury nie wyższej niż -25°C
- klasyfikacja ogniowa: E
- papa zgrzewana do podłoża na całej swojej powierzchni lub
mocowana mechanicznie
2.4) izolacja przeciwwodna bezszwowa
- należy zastosować rozwiązanie systemowe od jednego producenta
zgodnie z wytycznymi producenta
- grunt - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna o wysokiej
zawartości cząstek stałych, odporna na znajdujące się w gruncie
agresywne substancje
- izolacja przeciwwodna - elastyczna, dwuskładnikowa masa
uszczelniająca nakładana dwukrotnie (grubość każdej warstwy min.
4 mm) z systemową wkładką zbrojącą z włókna szklanego wtopioną
między warstwami
2.5) wodoodporny sytem klejenia płytek
- należy zastosować rozwiązanie systemowe od jednego producenta
zgodnie z wytycznymi producenta
- grunt (zgodnie z zaleceniami producenta)
- płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych
do wykonywania izolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna
- narożniki (ścian oraz ściana/posadzka) i szczeliny dylatacyjne należy
zabezpieczyć systemową taśmą dylatacyjną wklejoną w płynną folię
- elastyczna, wodoodporna, ulepszona dodatkami z tworzyw
sztucznych, hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca nakładana w
postaci cienkiej lub średniogrubej warstwy (min. 3-10mm), do
stosowania na poziomych i pionowych płaszczyznach, możliwość
korekty ułożonych płytek przez min. 25 minut
3.1) warstwa rozdzielcza - geowłóknina
- skład - 100% polipropylen
- punkt topliwości min. 165°C
- rodzaj włókna - ciągły
- średnica włókna - 40-50μm
- gramatura (według normy EN 965) min. 190 g/m2
- wydłużenie przy zastosowaniu maksymalnej siły rozciągającej min
65%
- szerokość właściwa otworów perforowanych (według normy
EN 12956) 80 μm
- wielkość rzepływu przy słupie wody wynoszącym 10 cm (według
normy BS 6906-6) min. 57 l/m2
- wskaźnik szybkości przepływu VI EN 11058 min. 31 mm/s
- przepuszczalność wody kv poniżej 200 kN/m2 min. 1,0 [10-4m/s]
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