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POHLED SEVERNÍ - STAVEBNÍ ZMĚNY
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OKNA A DVEŘE V OBVODOVÉM ZDIVU
budou vyměneny za nové - viz samostatný výpis oken a dveří, součástí výměny bude
výměna vnějšího i vnitřního parapetu
FASÁDY
plochy A
- očištění fasády tlakovou vodou
- odstranění a mechanické dočištění novodobých nátěrů a nesoudržných omítek v plochách
- očištění štukové výzdoby výhradně mechanicky - špachtlemi a skalpely - cílem je provést reprofilaci
štukových prvků od druhotných nátěrů
- provést opravu štukových prvků a říms klasickými štukatérskými postupy - injektáž uvolněných prvků,
tmelení defektů a prasklin, doplňování chybějících částí domodelováním, v případě degradace
provedení kopie celého prvku
- finální penetrace štukových prvků
- nátěr bude prováděn barvou nikoliv pačokem a výhradně nátěrem nikoliv nástřikem
- všechny římsy oplechovat Zn plechem v barvě fasády
plochy B
- očištění soklu tlakovou vodou
- odstranění a mechanické dočištění a zpětné doplnění nesoudržných výplní spár
- vodoodpudivý nátěr
plochy C
- očištění fasády tlakovou vodou
- oprava nesoudržných částí fasáních omítek
- KZS z desek EPS tl. 160mm, λ=0,032
- omítka silikon- silikátová ( zrnitost 1,5-2,0 mm)
plochy D
- 0,5m pod úrovní terénu a 0,5m nad úrovní terénu
- očištění fasády tlakovou vodou
- oprava nesoudržných částí fasáních omítek
- KZS z desek XPS
- povrchová úprava marmolitovou tvrzenou stěrkou nad terénem
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! BAREVNOST A DETAILY PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI NPÚ !
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