verluchting
liftschacht
diam 200

te bekleden met
6cm Recticel (plakken)

windverbanden 2/10
trekker 3,8/23

da
kh

te bekleden met
6cm Recticel (plakken)
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°

45
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polyvalente
ruimte
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el

klossen 3,8/23

technische
ruimte

Dakpannen
Panlatten
Tengels
Bebording:Delta Maxx pluss
Keperspanten 3,8/23
+ 22cm isocomfort 32 Isover + dampscherm: ALLE aansluitingen goed afplakken. Naden dampscherm met Isover Vario KB1
(of Vario MultiTape). Tegen muren met Isover Vario Doublefit. Aan alle dakdoorvoeren, elektriciteitskabels, dakramen,
draagstructuur, enz met Isover Vario MultiTape. Aan houtwerk met Isover Vario MultiTape SL.
Lattenwerk (plenum voor leidingen)
Plafondafwerking (Gyplat + pleisterwerk)

klossen 3,8/23

9 cm: * vloerafwerking
* chape + gegalvaniseerd net 50/50/2 + vloerverwarming
9 cm PUR spuitisolatie, vlak geschuurd voor vloerverwarming
20 cm predallen + druklaag + wapening (volgens studie IWS)
Binnenpleisterwerk

betonplaat op
liftschacht
volgens IWS

EPDM gelijmd
16cm Eurothane Bi4 Recticel
Dampscherm
Houten roostering
Plafondafwerking (Gyplat + pleisterwerk)

Zie detailtekeningen.

slaapkamer 1

steun 3,8/23
op slof 5/15

nachthal

15

18

9
9

zithoek

70
L-ijzer 80/80 opgehangen aan gew. bet.
balk met aangelaste consoles alle 60cm
met diba beginnend op L-ijzer

achterste perceelsgrens

1cm gespoten PU-schuim
SOUDAL Gunfoam Low
Expansion

85

605

19

1

9

L-ijzer 80/80 opgehangen aan gew. bet.
balk met aangelaste consoles alle 60cm
met diba beginnend op L-ijzer

20

38

9

5

+/- 70

muurplaat
5/15

ringbalk

HBL 6/18

9 cm: * vloerafwerking
* chape + gegalvaniseerd net 50/50/2 + vloerverwarming
8 mm Insulit Bi+7 geluidisolatie
9 cm PUR spuitisolatie, vlak geschuurd voor vloerverwarming
20 cm predallen + druklaag + wapening (volgens studie IWS)
Binnenpleisterwerk

217

210

zinken goot
op houten
gootplank

kepers aan
predallen te
bevestigen
(welfsels dienen
als trekker)

eethoek
250

klossen 3,8/19

muurplaat 5/15
1cm gespoten
PU-schuim
SOUDAL
Gunfoam Low
Expansion

175

Zie stabiliteitsstudie IWS.

1cm gespoten PU-schuim
SOUDAL Gunfoam Low
Expansion

dakrand in gemoffeld alu.,
Ral-kleur idem ramen
cellenbeton C2

+/- 215

kepers aan
predallen te
bevestigen
(welfsels dienen
als trekker)

watervastverlijmde
multiplex

20

+/- 38

AB

355, liftschacht

DOORSNEDE

90

kepers aan welfsels te
bevestigen (welfsels dienen
als trekker)

st
va en n
er x
at le da
w tilp er
op mu og
h d
M
D de m ran
E P rlijm 1 5 c ak
d
ve i n.
m

steun 3,8/23
op slof 5/15

muurplaat 5/15

1cm gespoten PU-schuim
SOUDAL Gunfoam Low
Expansion
L-ijzer 80/80 opgehangen aan gew. bet.
balk met aangelaste consoles alle 60cm
met diba beginnend op L-ijzer

217

200

855

eethoek

zithoek

nachthal

250

slaapkamer 1

65

19

1

9
25

43

9

5

9 cm: * vloerafwerking
* chape + gegalvaniseerd net 50/50/2 + vloerverwarming
8 mm Insulit Bi+7 geluidisolatie
9 cm PUR spuitisolatie, vlak geschuurd voor vloerverwarming
25 cm predallen + druklaag + wapening (volgens studie IWS)
Binnenpleisterwerk

35

bestaande
muren rond de
achterste
perceelsgrens

L-ijzer 80/80 opgehangen aan gew. bet.
balk met aangelaste consoles alle 60cm
met diba beginnend op L-ijzer

(app. 3 & 1)

21 19

aardingslus
40

215
aanzetdiepte vorstrand
niv. -98

30

48
aanzetdiepte betonplaat
niv. -48

afcementeren 1cm
en 2x koolteren

Grondaanvulling met verdicht zand in lagen van 20cm
met trilplaat; aanzetdiepte van grondverbetering
volgens advies IWS tijdens graafwerken. Minstens
teelaarde en/of geroerde grond te verwijderen.

aardingslus
40

5

5

9

5

nieuwe
maaiveld/verharding
thv
LINKER garage
niv. -5

50

afcementeren 1cm
en 2x koolteren

afgewerkte vloer
linker garage
niv. +20

9

30

18

cellenbeton C4

afgewerkte vloer
rechter garage
niv. 00

50

+/- 75

waterdoorlatende
verharding
niv. -12

207

9 cm: * vloerafwerking
* chape + gegalvaniseerd net 50/50/2
9 cm PUR spuitisolatie
30cm gewapend bet. vloerplaat + 2x net 180/8 (volgens studie IR)
plasticfolie
grondverbetering volgens IWS

bestaande maaiveld

250

(app. 4)

MIN. 30cm EPS 500
Siliconepleisterwerk

240

garage
260

berging 4

