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S-1-05

(skat. AR-6.1)

Izlīmeņošanas starplikas

Tvaika izolācijas membrāna (6. piez.)

Elastīgas akmens vates blīvējums

Palodze (detalizētu materiāla un toņa aprakstu

skatīt logu specifikācijā AR-6.2)

Apmetuma pielaiduma profils ar

sietu un aizsardzības lameli

Spraugu nosedzoša līste

(palodzes papildelements)

Metāla palodze

(krāsas toni skatīt Fasāžu krāsu

risinājumā AR-3.x)

+ _

LED gaismekļa lenta

(ievērot gaismekļa izgatavotāja

stiprināšanas norādījumus)

Vītņstieņi M12 enkuroti gāzbetona

panelī ar ķīmisko enkurmasu

150mm dziļumā (solis 300mm)

Tērauda leņķprofils

Loga rāmja stiprināšana caur loga profila

tērauda serdi

Koka bruse 75x250

Stiprinājumu galvas

iedziļinātas

Vītņstieņi M12 enkuroti gāzbetona

panelī ar ķīmisko enkurmasu

150mm dziļumā (solis 300mm)

+ _

Plastikāta stūra profils ar

lāseni

S-1-05

(skat. AR-6.1)

Žalūzijas iekārtas nesošais

kronšteins/distanceris (skatīt

žalūziju specifikāciju)

Dekoratīva metāla nosegplāksne

(norādījumus par materiālu skatīt

Fasādes krāsu risinājumos AR-3.x)

Žalūzijas iekārtas kārbas ribas

(skatīt žalūziju specifikāciju)

Saules aizsardzības žalūzijas

iekārta

(skatīt žalūziju specifikāciju)

Plastikāta stūra profils ar

lāseni

Loga pielaiduma profils ar sietu

un aizsardzības lameli

Žalūzijas sānu vadula

Žalūzijas sānu vadulas

kronšteins/distanceris

(stiprinās pie loga rāmja)

Tvaika izolācijas membrāna

Ģipškartona apšuvums (S-5-12)

Ģipškartona loga pielaiduma profils

Caurejošs vītņstienis M12 ar

paplāksni otrā pusē

Logu stiprinājuma kronšteini

+ _
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un aizsardzības lameli

Tvaika izolācijas membrāna

Ģipškartona apšuvums (S-5-12)

Ģipškartona loga pielaiduma profils

Logu stiprinājuma kronšteini

Griezuma mezgls M2b
Logailas augšdaļa ar saules aizsardzības žalūzijas iekārtu

Griezuma mezgls M1
Logailas apakšdaļa

Griezuma mezgls M2b
Logailas augšdaļa
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Red. Izm. Apraksts Datums
02 Iz-106 Mainīti mezgli 21.12.2018.

Piezīmes

1. Sienu detalizēts slāņu apraksts lapā AR-6.1.
2. Žalūzijas iekārtas nesošā kronšteina/distancera izbūves norādījumus saņemt no žalūziju izgatavotājā pārstāvja.
3. Izbūvējot loga bloka tvaika un/vai vēja izolācijas membrānas barjeras nodrošināt to pilnīgu hermētiskumu gan pieslēgumā pie loga rāmja gan
pieslēgumā pie ārsienas loga ailas malām. Pirms tvaika membrānas līmēšanas sagatavot logailas malas veicot izlīdzinošu apmetumu un špaktelējot to, lai
iegūtu pietiekami gludu virsmu saķerei ar membrānu. Pirms veikt sienas apdari ar apmetumu nodot tvaika un vēja izolācijas membrānas izbūves darbus
būvuzraugam parakstot par to attiecīgu segto darbu aktu, kam pievienota fotofiksācija.
4. Plastmasas logu bloki sienas ailā iebūvējami tā, lai loga rāmja iekšējā plakne sakrīt ar esošā ārsienas paneļa ārējo plakni.
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