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TECHNICKÁ SPRÁVA - ARCHITEKTÚRA
BÚRACIE PRÁCE
 vyvesenie dverných krídel a vybúranie zárubní dverí,
 demontáž vonkajších parapetov okien, odpadových rúr a bleskozvodu,
 odstráni sa PVC podlaha vrátane PVC soklov a podkladu spod PVC,
 otlčú sa všetky vnútorné a vonkajšie omietky stien, kabrince,
 vybúra sa škvárobetón a odstráni sa násyp v miestnostiach 106 a 107,
 vyvŕtajú sa otvory pre injektáž.
Pri vykonávaní všetkých stavebných prác musí byť dodržiavaná vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
ZÁKLADY, ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE - sú už prevedené a ostávajú nezmenené.
ÚPRAVY POVRCHOV
 podlahy - do tried, kabinetu a ostatných priestorov podľa výkresov sa namontuje plávajúca podlaha
KRONOSPAN Castelo Click, farba čerešňa,
 vnútorné povrchy stien - budú nanovo omietnuté od podlahy po strop sanačnou omietkou SikaMur 60 prednástrek a omietka stien - pre zahájením prác je nutné si podrobne preštudovať technické listy
a technologický postup firmy SIKA!
 pred namontovaním umývadiel do tried sa prevedie obklad stien s keramických obkladačiek
pórovinových,
 podhľad - bude prevedený SKD kazetovými doskami napr. firmy Rigips,
 vonkajšie povrchy stien - budú nanovo omietnuté od UT po rimsu sanačnou omietkou SikaMur 60 prednástrek a omietka stien,
 injektáž stien - bude prevedená injektážnou hmotou SikaMur Injektocream - pre zahájením prác je
nutné si podrobne preštudovať technické listy a technologický postup firmy SIKA!
VÝPLNE OTVOROV
• do vybúraných otvorov sa osadia nové zárubne dverí, ktoré sa natrú syntetickým náterom, namontujú
sa dverné krídla, skompletizujú sa dverné krídla
• vonkajšie parapety - budú hliníkoplastové,
• vchodové dvere z ulice - budú hliníkoplastové - biele.
TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU - pozri ďalšie časti PD
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