vliesgevel tuinmarkt:
variolux thermo 26 (sapa group)
u=1,65 m²k/w
profielen aluminium
prefab c
kolommen volgens opgave constructeur (WBDBO 90 min)
de gehele vliesgevel is wind- en waterdicht aan te beengen

buitenwand:
damwand Hoesch Isowand Vario 140
(Rc = 6,00 m² k/w)
RAL - kleur conform opgave constructeur
kolom

constructie vlgs. constructeur

1400

OKFFB EG = peil / ±0.00 = 10.80m+ NAP

lekprofiel d=2mm, ral als gevel
onder lekprofiel
ps-isolatie aanbrengen

500

betonvloer dikte conform opgave constructeur
geruwd
pe-folie 0,2
zandbed conform opgave constructeur

100

880

geperforeed aluminium u-profiel
als insectenwering

1,5% afschot

+500

peil betonvloer
±0

gewapend betonvloer tenminste 18 cm, vlgs. constucteur
2x PE folie 0,2 mm.
isolatie styrofoam, Rc 3,5 m² K/W,
vlgs. EPC
zandbed

1-1

peil beg. grond
±0

tuinmarkt
1-1
s. 1:20

GEVEL
s. 1:100

1) Brandveiligheid conform masterplan brandveiligheid opgesteld
door AIVN.
2) EP-berekening conform rapportage.
3) Drink- en warmwaterinstallatie conform NEN 1006.
4) Bescherming tegen geluid en geluidswering tussen ruimte
conform NEN 5077.
5) Daglicht conform NEN 2057.
Beglazing HR++ Uglas= 1,65m2K/W.
6) Wering van vocht conform NEN 2778.
7) Elektra installatie conform NEN 1010.
8) Riolering conform NEN 3215 / NTR 3216.
9) Gasinstallatie conform NEN en eisen NUTS-bedrijven.
10) Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk
gelegen ruimte conform bouwbesluit 2012, afdeling 4.3. en 4.3.1.
11) Het pand wordt aangesloten op de openbare Nutsvoorzieningen.
12) Noodoverlopen conform opgave constructeur.
13) Trappen conform bouwbesluit 2012, paragraaf 2.5.1. Trapsparingen
voorzien van balustrade (min. 1m hoog) volgens bouwbesluit
paragraaf 2.3.1.
14) Maatvoering in het werk de controleren.
15) Alles uitvoeren volgens bouwbesluit.
16) Het gebouw wordt voorzien van noodverlichting conform
artikel 6.3 uit het
Bouwbesluit 2012. Zodoende zullen alle verblijfsruimten geschikt
voor 75 personen of meer en de vluchtroutes waarop deze
verblijfsruimten uit komen voorzien van noodverlichting.
De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de
voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een
op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten
minste 1 lux.
17) De zijden van de constructieonderdelen die grenzen aan de
binnenlucht voldoen conform Artikel 2.67 uit het Bouwbesluit 2012
tenminste aan brandklasse D en rookklasse s2, beide bepaald
volgens NEN-EN 13501-1.
18) Sluitwerk op deuren t.p.v.vluchtwegen conform NEN-en 179
en NEN-en 1125.
19) Locatie brandhydranten / opstelpaats brandweer voertuigen conform
tekening AIVN.
20) Brandweeringang / Brandmeldpaneel, flitslichten en steutelkluis
conform tekening AIVN.
21) Locatie handbrandmelders / brandslanghaspels / handbrandblusser
conform tekening AIVN.
H/B = 420 / 750 (0.32m²)
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