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Profily odděleny samolepící těsnící páskou

NOSNÁ KONSTRUKCE - Ocelová konstrukce z CW profilu 75

OPLÁŠTĚNÍ  - 2x Sádrokarton. desky 12,5mm Knauf Diamant, Povrchová úprava stěrka a malba

V prostorech, kde budou zavěšeny zařizovací předměty nebo kuchyňská linka nutno přizpůsobit nosnou kci příčky (zhuštění profilů, zesílení, atd.)

Označení: Typ, popis:

O/06

POZNÁMKA: Do vlhkého prostředí použít desky Knauf Red Green nebo Green (prostory koupelen, za kuchyňskou linkou). Neprůzvučnost skladby Rw = 62dB.

nová skladba mezipokojové příčky, tl. 150mm -  3.NP tloušťka

PODHLEDOVÁ VRSTVA - opláštění sádrokartonovou deskou KNAUF RED PIANO

Typ, popis:

O/05 nová skladba stěny vikýře -  3.NP

PAROTĚSNÁ VRSTVA - folie JUTAFOL N110 STANDARD vč. přelepení spojů páskou

nová skladba vnitřní dělící příčky, tl. 100mm -  3.NP tloušťka

OPLÁŠTĚNÍ  - Sádrokartonová deska 12,5mm Knauf Diamant. Povrchová úprava stěrka a malba

NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM  - Ocelová konstrukce z CW profilu 75mm, do konstrukce vložena izolace z minerální 
vlny (ROCKWOOL - Superrock) tl. 60mm

NOSNÁ KONSTRUKCE SDK - Ocelová konstrukce z CW profilu

OPLÁŠTĚNÍ  - Sádrokartonová deska 12,5mm Knauf Diamant. Povrchová úprava stěrka a malba

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK, λd = max. 0,044 W/(m.K)

V prostorech, kde budou zavěšeny zařizovací předměty nebo kuchyňská linka nutno přizpůsobit nosnou kci příčky (zhuštění profilů, zesílení, atd.)

tloušťka

Označení:

OPLÁŠTĚNÍ  - 2x Sádrokarton. desky 12,5mm Knauf Diamant, Povrchová úprava stěrka a malba

POZNÁMKA: Do vlhkého prostředí použít desky Knauf Red Green nebo Green (prostory koupelen, za kuchyňskou linkou). Neprůzvučnost skladby Rw = 51dB.

POZNÁMKA: Do vlhkého prostředí použít desky Knauf Red Green nebo Green (prostory koupelen, za kuchyňskou linkou). Neprůzvučnost skladby Rw = 62dB.

Označení: Typ, popis:

O/04

V prostorech, kde budou zavěšeny zařizovací předměty nebo kuchyňská linka nutno přizpůsobit nosnou kci příčky (zhuštění profilů, zesílení, atd.)

Označení: Typ, popis:

O/02

O/03 nová skladba mezipokojové příčky, tl. 150mm -  3.NP

tloušťka

VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - štuková omítka + barevný nátěr

VYROVNÁVACÍ VRSTVA - jádrová vápenocementoá omítka

NOSNÁ KONSTRUKCE -nosné keramické zdivo POROTHERM 44 Profi Dryfix na zdící pěnu

OMÍTKA  - vnitřní povrchová úprava - vápenná omítka štuková

NOSNÁ KONSTRUKCE -cihla plná pálená 290x140x65

Typ, popis:

O/01 nová skladba obvodové konstrukce -  3.NP

Typ, popis:

tloušťka

Označení: Typ, popis:

O/01 stávající skladba obvodové konstrukce -  3.NP

Označení:

tloušťka

VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - vnější omítka

OPLÁŠTĚNÍ  - 2x Sádrokarton. desky 12,5mm Knauf Diamant, Povrchová úprava stěrka a malba

NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM  - Ocelová konstrukce z CW profilu 100mm, do konstrukce vložena izolace z 
minerální vlny (ROCKWOOL - Superrock) tl. 80mm

OPLÁŠTĚNÍ  - 2x Sádrokarton. desky 12,5mm Knauf Diamant, Povrchová úprava stěrka a malba

tloušťka

OMÍTKA  - vnitřní povrchová úprava - jádrová omítka+štuková omítka + barevný nátěr

NOSNÁ KONSTRUKCE -nosné keramické zdivo akustické

OMÍTKA  - vnitřní povrchová úprava - jádrová omítka+štuková omítka + barevný nátěr

nová skladba mezibytové stěny -  3.NP

FASÁDNÍ SYSTÉM - certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS - tepelná izolace z polystyrenu EPS 70 F ( λd = max. 
0,039 W/(m.K)), silikonová omítka,tl. izolace 120 mm, barevné řešení viz výkres pohledů v části D.1.1, požadavky na KZS 
uvedeny v D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA

PODKLADNÍ VRSTVA - OSB deska upevněná k dřevěným hranolům

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ VRSTVA - difúzní folie JUTAFOL D 110 STANDARD

Označení:

NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM  - Ocelová konstrukce z CW profilu 100mm, do konstrukce vložena izolace z 
minerální vlny (ROCKWOOL - Superrock) tl. 80mm
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Označení: Typ, popis:

O/07 nová skladba předstěny u nadezdívky -  3.NP

OPLÁŠTĚNÍ  - sádrokartonová desky 12,5mm Knauf Diamant, povrchová úprava stěrka a malba

NOSNÁ KONSTRUKCE   - Ocelová konstrukce z CW profilu 75mm

tloušťka

Typ, popis:

S/04 nová skladba střechy nad vikýřem tloušťka

STŘEŠNÍ KRYTINA - keramická střešní krytina TONDACH,typ Samba 11, režná

PAROTĚSNÁ VRSTVA - folie JUTAFOL N110 STANDARD vč. přelepení spojů páskou

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK (mezi krokvemi), λd = max. 0,044 W/(m.K)

tloušťka

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní kontralatě 50x30mm

160 mm

NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU - dvojitý dřevěný rošt, latě  50X50, kladeny do kříže

60

Označení: Typ, popis:

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - hydroizolační fólie z měkčeného PVC, mechanicky kotvena k podkladu

PODKLADNÍ VRSTVA - Dřevoštěpková OSB deska 20 mm (2500x675) mm pero-drážka

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK (v roštu), λd = max. 0,044 W/(m.K)

NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU - dvojitý dřevěný rošt 60X40, kladen do kříže ( první vrstva kolmo ke krokvím)

PODHLEDOVÁ VRSTVA - opláštění sádrokartonovou deskou KNAUF RED PIANO

NOSNÁ VRSTVA - krokev průřezu 100x180, ošetřena nátěrem proti škůdcům ( např. BOCHEMIT QB)

mm

tloušťka

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní latě 50x30mm

80 mm

POZNÁMKA: Do vlhkého prostředí použít desky Knauf Red Green nebo Green (prostory koupelen, za kuchyňskou linkou). Neprůzvučnost skladby Rw = 62dB.

STŘEŠNÍ KRYTINA - keramická střešní krytina TONDACH,typ Samba 11, režná

Označení:

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní latě 50x30mm

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní kontralatě 50x30mm

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ VRSTVA - difúzní folie JUTAFOL D 110 STANDARD

NOSNÁ VRSTVA - krokev průřezu 100x180, ošetřena nátěrem proti škůdcům ( např. BOCHEMIT QB)

S/02 nová skladba střechy u hřebene

Označení: Typ, popis:

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK ( mezi a nad kleštinami 180mm), λd = max. 0,044 
W/(m.K)

PAROTĚSNÁ VRSTVA - folie JUTAFOL N110 STANDARD vč. přelepení spojů páskou

PODHLEDOVÁ VRSTVA - opláštění sádrokartonovou deskou KNAUF RED PIANO

NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU - nosný profil CD 50x27 + přímý závěs pro CD 50x27

180 mm

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK (mezi krokvemi), λd = max. 0,044 W/(m.K)

tloušťka

180 mm

mm

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK (v roštu), λd = max. 0,044 W/(m.K)

100

2x kleština 60x180mm, ošetřena nátěrem proti škůdcům ( např. BOCHEMIT QB)

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK ( nad kleštinami), λd = max. 0,044 W/(m.K)

Označení: Typ, popis:

S/01 nová skladba střešního pláště

TEPELNĚ IZOLANČÍ VRSTVA - minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK (v roštu), λd = max. 0,044 W/(m.K)

PAROTĚSNÁ VRSTVA - folie JUTAFOL N110 STANDARD vč. přelepení spojů páskou

NOSNÁ VRSTVA - krokev průřezu 100x180, ošetřena nátěrem proti škůdcům ( např. BOCHEMIT QB)

NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU - dřevěný rošt 60X40 kolmo ke krokvím

Označení: Typ, popis:

S/03 nová skladba střešního pláště - u kleštin

POCHOZÍ VRSTVA - OSB desky

STŘEŠNÍ KRYTINA - keramická střešní krytina TONDACH,typ Samba 11 režná

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní latě 50x30mm

OCHRANNÁ VRSTVA - geotextilie, plošná hmotnost 200g/m2

OCHRANNÁ VRSTVA - geotextilie, plošná hmotnost 200g/m2

PODHLEDOVÁ VRSTVA - opláštění sádrokartonovou deskou KNAUF RED PIANO

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní kontralatě 50x30mm

DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ VRSTVA - difúzní folie JUTAFOL D 110 STANDARD
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S/05 nová skladba střechy - 14°, 16°

STŘEŠNÍ KRYTINA - keramická střešní krytina TONDACH,typ Samba 11, režná

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní latě 50x30mm

DISTANČNÍ VRSTVA - střešní kontralatě 50x30mm

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - hydroizolační fólie z měkčeného PVC, mechanicky kotvena k podkladu

PODKLADNÍ VRSTVA - Dřevoštěpková OSB deska 20 mm (2500x675) mm pero-drážka

SEPARAČNÍ VRSTVA - polyethylenová fólie, přelepeno ve spojích

PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVA - Samonivelační vyrovnávací stěrka

ROZNÁŠECÍ VRSTVA - cementový potěr, od vystupujících konstrukcí oddělit izolačním páskem tl. 8 mm, včetně odstranění 
šlemu a přebroušení povrchu

tloušťka

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - podlahový polystyren kročejový POLYFON EPS 3500 T

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA -  1x SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože (např. Hydrobit V60S35)

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA -  1x SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skleněné rohože (např. Hydrobit V60S35)

betonová mazanina, C16/20 XC1 s karisítí KH-20 (100/100/6) 

Ocelový profilovaný VSŽ plech  140/60/1, tl. Plechu 1,0mm, ukotveny do I nosníku pomocí samorežných šroubů

ocelový válcovaný nosník I profil 220

tloušťka

mm

nová skladba podlahy - 3.NP-keramická dlažba tloušťka

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - protiskluzná keramická dlažba, včetně vodovzdorné spárovací hmoty

LEPÍCÍ VRSTVA - vodotěsný flexibilní tmel na bázi cementu

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - hydroizolační stěrka silikátově disperzní (v mokrých prostorách)

ROZNÁŠECÍ VRSTVA - cementový potěr, od vystupujících konstrukcí oddělit izolačním páskem tl. 8 mm, včetně odstranění 
šlemu a přebroušení povrchu

100

NOSNÁ 
STROPNÍ 

KONSTRUKCE

betonová mazanina, C16/20 XC1 s karisítí KH-20 (100/100/6) 

100 mm

Ocelový profilovaný VSŽ plech  140/60/1, tl. Plechu 1,0mm, ukotveny do I nosníku pomocí samorežných šroubů

ocelový válcovaný nosník I profil 220

P/01
Označení: Typ, popis:

SEPARAČNÍ VRSTVA - polyethylenová fólie, přelepeno ve spojích

NOSNÁ 
STROPNÍ 

KONSTRUKCE

Označení: Typ, popis:

P/02 nová skladba podlahy - 3.NP- laminátová podlaha

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - podlahový polystyren kročejový POLYFON EPS 3500 T

OCHRANNÁ VRSTVA - geotextilie, plošná hmotnost 200g/m2

OCHRANNÁ VRSTVA - geotextilie, plošná hmotnost 200g/m2

PODKLADNÍ VRSTVA - izolační podložka pod podlahu Mirelon 

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - laminátová podlahová deska, systém CLICK 




