
Līmjava

Ārējā palodze

Logs

apmetums

Ārējās apdares

Minerālvates

Celtniecības putas vai

akmens vates blīvējums

Iekšējā palodze

Vieglbetona

bloku siena

apmetums

Iekšējās apdares

PAROC UNM 37

stikla šķiedras siets

Apmetuma stiprin. stūris

apmetums

Ārējās apdares

akmens vates blīvējums

Celtniecības putas vai

Logs

PAROC UNM 37

Līmjava

Ailas pārsedze

2-2

Plāna siltumizolācijas

Iekšējā palodze

Ārējā palodze

Stūra detaļa

Kaprona siets

Iekšējās apdares

Vieglbetona

bloku siena

apmetums

Ārējās apdares

apmetums

Līmjava

Logs

Līmjava

Celtniecības putas vai

akmens vates blīvējums

PAROC UNM 37

3-3   (variants bez pieduras)

plāksne

Plāna siltumizolācijas

Iekšējā palodze

Ārējā palodze

Stūra detaļa

Minerālvates izolācijas kārta

Iekšējās apdares

Ārsienas panelis

apmetums

Ārējās apdares

apmetums

Līmjava

Logs

Līmjava

Celtniecības putas vai

akmens vates blīvējums

PAROC UNM 37

3-3 (variants ar pieduru)

plāksne Paroc FAB 3

A3

Min. vates silt. izol.

Min. vates silt. izol.

1-1

1. Ailu siltinājuma apjomus skat. tāmēs.

2. Dabā iespējami atšķirīgi izolācijas ierīkošanas varianti, risinājumus saskaņojot ar projekta

autoriem.

3. Dabā iespējami citu ražotāju izolācijas materiālu pielietošana ar identiskiem tehniskajiem

rādītājiem.

4. Šķēlumos parādīti ailu siltināšanas mezgli pie apmetumā veidotām fasādēm.

5. Fasādēs ailes attīrīt no esošās javas aizdares, lai būtu iespējams ierīkot siltinājuma kārtu

(min. 30mm).

6. Kāpņu telpas ailu aizpildījumu (esošo stikla bloku vietā) izvietot bez pieduras- līdz ar ārsienu

ārējo plakni. Skat. 3-3 variantā bez pieduras.

7. Ailu siltinājuma mezgli izstrādāti uz "PAROC" tipa mezglu bāzes.

lapas nr.

Proj. Nr.

mērogs
  1:10

lapu sk.daļa stadija

pasūtītājs

objekts
adrese

AR vr 14
Logu ailu siltinājuma mezgli

(ailu siltināšana nevēdināmās fasādēs)

izolācijas plāksnes

vien. reģ.Nr. 40103224136

būvkomersanta reģ.

Nr. 7723-R tel. 26519885

SIA "Ēkas siltināšana"

Izolācijas plāksnes pareizs

Papildus stikla auduma sieta slānis

Stikla auduma siets

 200x300 ailes stūros

 izvietojums ailes stūrī

Izolācijas ierīkošana ap logu aili

150

150

1
5

0

uz līmējošām putām

cietas min. 

vates josla

elastīgas mastikas

 aizdare

IZSTR. T.TIMPARS

Subates pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija
 67-13Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 20

27.05.2013.PDVad. T.TIMPARS

27.05.2013.

Subates pamatskola


