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IZSTRĀDĀJA:

D. Vīksne

PASŪTĪTĀJS:

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:
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SIA „Ķekavas nami”

Reģistrācijas Nr.: 40003359306,

Adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas nov.,

LV-2111

SIA ''Eiropro''

Reģistrācijas Nr.: 40103584392, Būvkom.r.Nr. 10239-R

Adrese: Rīga, Ezermalas iela 25-63, LV-1014

D. Vīksne

Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Rīgas 36 k-4

8070 008 1283 001

12400

64600

12400 3600 3600 6500

1
2
5
0
0

360012400

1 4 5 6 7 8 9 10

6500 3600

2 3

B

C

A

1
9
5
0

A

A

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Projektējams jumta segums

Projektējamas skārda detaļas

Jumta kritumu virzieni. Veidojot

jaunus kritumus ievērot min. slīpumus

Projektējams jumta vēdināšanas

deflektors (12 gb.)

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Nomaināms jumta lietus ūdens

savākšanas traps (4 gab.)
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PROJEKTĒJAMS JUMTA SEGUMS

- BITUMENA RUĻMATERIĀLS.

(Jauno jumta segumu ieklāt uz projektējamās

siltumizolācijas)

PROJEKTĒJAMS JUMTA SEGUMS

- BITUMENA RUĻMATERIĀLS.

(Jauno jumta segumu ieklāt uz projektējamās

siltumizolācijas)

PROJEKTĒJAMA JUMTA LŪKA (Demontēt esošo jumta

lūku, uzstādīt jaunu pēc esošās šahtas izmēriem.

Paaugstināt lūkas atbalstmalas izbūvējot tās no

vieglbetona blokiem. Lūku uzstādīt siltinātu, U≤1,8,

W /m2K, ar ugunsdrošības klasi EI-30, 1200*1200MM

izmēru precizēt uz vietas. Lūkas šahta siltināma no

ārtelpas vienlaicīgi ar jumta siltināšanas darbiem.)
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Min. 2% Min. 2%

Nomainīt lietus ūdens novades trapus, un caurules

līdz kāpņu telpas šahtai. Iestrādāt siltumizolācijas

slānī. Montāža veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām. Izveidot

hermētiski savienojumu pie jumta. Risinājumu

precizēt būvniecības laikā.

Min. 2%

Demontēt un mūrēt no jauna esošos ventilācijas kanālus.

Pārmūrēšanu veikt vadoties no jumta siltumizolācijas slāņa

biezuma. Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu, pārmūrēšanu. Uzstādīt

skārda cepures. Nodrošināt hermētisku savienojumu pie jumta.

Uzklāt apmetuma uz sieta, krāsot. Krāsu toni skat. lapā AR-5.

Demontēt un mūrēt no jauna esošos ventilācijas kanālus.

Pārmūrēšanu veikt vadoties no jumta siltumizolācijas slāņa

biezuma. Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu, pārmūrēšanu. Uzstādīt

skārda cepures. Nodrošināt hermētisku savienojumu pie jumta.

Uzklāt apmetuma uz sieta, krāsot. Krāsu toni skat. lapā AR-5.

Demontēt un mūrēt no jauna esošos ventilācijas kanālus.

Pārmūrēšanu veikt vadoties no jumta siltumizolācijas slāņa

biezuma. Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu, pārmūrēšanu. Uzstādīt

skārda cepures. Nodrošināt hermētisku savienojumu pie jumta.

Uzklāt apmetuma uz sieta, krāsot. Krāsu toni skat. lapā AR-5.

JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKŅU PRINCIPIĀLIE NORĀDĪJUMI

Apaļa tekne Ø150 mm, piltuve 125/100, notekcaurule, Ø100 mm.Teknes jāierīko ar kritumu uz

notekas pusi,minimālais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Teknes āķus,kronšteinus stiprina apmēram 70

cm attālumā vienu no otra tuvāk tām vietām, kur lielāka ūdens slodze. Notekas stiprinājumus,

kronšteinus izvieto ik pēc 1,5 m. Augšējo notekcaurules kronšteinu uzstāda tieši aiz notekas

augšējā izliekuma. Teknes savienojas bez savilces, savienošanas vietās obligāti jālieto

savienojuma elementi. Savienojot teknes, jāņem vērā ūdens tecēšanas virziens.Teknes galus

uzmauc uz teknes, hermetizē ar silikonu un sastiprina ar savienojuma elementiem. Teknes

savienošanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno no teknes apakšas, salaidumu

hermetizējot un sastiprinot ar savienojuma elementi. Pie piltuves stiprina notekcauruli ar

izliekumu.

Projektējamas vertikālās, horizontālās

lietus ūdens notekas, to kritums

i=3°

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

6.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējam. siltumizolācijas, segumiem.

7.Pirms jumta seguma ieklāšanas izlīdzināt pamatni, lai

neveidoties lauzumi un bedres.

8.Jumta siltumizolāciju un jumta seguma materiālus ieklāt

saskaņā ar  ražotāja tehnoloģiju un vispārīgajiem

norādījumiem.

9.Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī

jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota

skārda detaļām - dubultas pārfalces savienojumi un

stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.

10.Jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanas deflektorus, to

skaitu un izvietojumu precizēt un uzstādīt sakaņā ar

materiāla piegādātāja rekomendācijām un norādījumiem.

11.Pēc darbiem uz jumta, visus esošos kabeļus un proj.,

ja tādi tiks paredzēti, salikt tam paredzētos penāļos vai

tam paredzētās citās konstrukcijās (gofras un t.m.l.).

PIEZĪMES

Atkrituma vadus

demontēt. Caurumu

pārsegumā aizbetonēt.

Metāla margas h=600mm no jumta

plaknes. izbūves risinājumu precizēt

būvniecības laikā.

Metāla margas h=600mm no jumta

plaknes. izbūves risinājumu precizēt

būvniecības laikā.

Nomainīt lietus ūdens novades trapus, un caurules

līdz kāpņu telpas šahtai. Iestrādāt siltumizolācijas

slānī. Montāža veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām. Izveidot

hermētiski savienojumu pie jumta. Risinājumu

precizēt būvniecības laikā.

PROJEKTĒJAMA JUMTA LŪKA (Demontēt esošo jumta

lūku, uzstādīt jaunu pēc esošās šahtas izmēriem.

Paaugstināt lūkas atbalstmalas izbūvējot tās no

vieglbetona blokiem. Lūku uzstādīt siltinātu, U≤1,8,

W /m2K, ar ugunsdrošības klasi EI-30, 1200*1200MM

izmēru precizēt uz vietas. Lūkas šahta siltināma no

ārtelpas vienlaicīgi ar jumta siltināšanas darbiem.)

Atkrituma vadus

demontēt. Caurumu

pārsegumā aizbetonēt.

Pa ēkas perimetru uzstādīt

jaunu skārda parapetu

Izbūvēt jaunas kāpnes,tonis RR23. visas detaļas -

pulverkrāsotas. Kāpņu stiprinājumus, konstruktīvo

risinājumu izstrādāt būvuzņēmējam pirms tam saskaņot

to ar būvprojekta vadītāju un pasūtītāju.

Lietus ūdens tekņu un noteku

uzstādīšana. Jaunās lietus ūdensnoteku

sistēma ,apaļa ø 150 mm. Uzstādīšana

un montāža sakaņā ražotāja tehnoloģiju

un vispārīgajiem norādījumiem. Krāsa

RR23
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