A´

LEGENDA HMOT
železobeton

stávající zámková dlažba

prostý beton
cihelné zdivo
štěrkopísek

1
2

rostlá zemina

2x165x300

300

stávající teracový stupeň

bourané konstrukce
nové konstrukce

2050

~2%

LEGENDA ZNAČEK
stávající teraco

+2,620

W1

15
GARÁŽ
č. 1

GARÁŽ
č. 2

2600

stávající teracové stupně

W1 - bourané plochy

POPIS PRACÍ:
- demontáž mPVC fólie na schodišťových stupních a soklu podél garáže č.1
- demolice schodišťových stupňů a teracové podesty
- bude provedeno vyrovnání obvodového zdiva garáže č.2 podél schodiště cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační pod hydroizolační vrstvu
do výšky 300 mm nad úroveň stupňů.
- bude provedeno vyrovnání ŽB šikmé desky a betonu podesty betonovou mazaninou s vodotěsnící krystalizační pod hydroizolační vrstvu.
- bude provedena bezešvá hydroizolační stěrka na ŽB desce a betonové podestě vytažená 300 mm nad stupně, včetně všech dopňků - koutových pásů a pod.
- budou položeny nové prefabrikované betonové stupně kotvené lepením do tmelu.
- bude položena dlažba na podestě ve spádu s vyspárováním
- bude proveden nový beton pod schodištěm ve spádu s napojením na stávající obrubník
- bude provedeno zatmelení styku mezi stupni a svislými stěnami a mezi jednotlivými stupni PU tmelem
- bude provedeno očištění ocelového zábradlí a proveden nový polyuretanový nátěr - 2x
- po dohodě s vlastníky garáže č.1 - případně vrátit mPVC fólii tl. 1,5 mm na styk stěna se stupni dle stávajícího stavu

15x ±170x300

4200

stávající ocelové madlo

POZNÁMKA
- veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě

±0,000

~2%

900

200

1

stávající beton

2600

stávající žulový obrubník
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