
  

- Zinken mastgoot van zink nr. 14 met 

gegalv. gootbeugels h.0.h. £600 mm 

  

HWA. 9100 mm. HWA. 9100 mm. HWA. 9100 mm. 

  

  

  

  

  

  

  
        
  

HWA. 9100 mm. 

Hemelwaterafvoeren uitlopend op bestaand maaiveld, en hierin infiltrerend. 

  

FUNDERING - RIOLERING 

  

6.000 + P3P 

- Stalen dakpanplaten bv. JORISIDE JI PERMAPAN PIR o.g. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR 60 mm., 
  

200 mu plastisol coating, binnenplaat gelinieerd profiel interieurcoating 15u. 

- Stalen Z-gordingen hoogte 180 mm.wanddikte 2 mm. Sendzimir verzinkt 

als overlapsysteem aangebracht. 

- Stalen spant gehee! IPE - 240 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 

  Opmerkingen fundering : 

- Ontgraven tot vaste bank. 

o 

HWA. 9100 mm. 

  
- Aanlegdiepte werkvloer fundering 850 mm. - peil 

- Draagkracht van grond controleren, minimale sondeerwaarde 5 MN / m2. 

- Onder fundering goed verdicht zandpakket aanbrengen. 

- Aftrillen in lagen van 15 cm. 

- Alle staal onder peil corrosie-bestendig behandelen. 

- Stelruimte kolommen/spanten 30 mm. voorzien van krimpvrije mortel K70 

- Fundering afmeting 600x200 mm. 

Funderingsstroken, wapening © 8-150-150 mm. boven en onder. 

Betonkwaliteit C20-25 milieuklasse 2, Wapening staalkwaliteit B-500A. 

- Fundering op beton werkvloer 50 mm. dik, Betonkwaliteit C15, dekking onderwapening 50 mm. 

- Alle sparingen tbv. standleidingen,afvoerkanalen,CV, electra etc. aan te brengen 

door en voor rekening van de bouwkundige aannemer. 

- Mantelbuizen te leveren met KOMO-keur en CPE / GIVEG keurmerk. 

- EPDM dakbedekking 

- Stalen Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR, 

200 mu plastisol coating, binnenzijde aluminiumfolie stucco. 

- Stalen Z-gordingen hoogte 180 mm. wanddikte 2 mm. Sendzimir verzinkt, 

als overlapsysteem aangebracht. 

- Stalen spant geheel IPE-240 

Staalkwaliteit S-235 gestraald en 2x gemenied. 

- Tpv. deuropening dubbele vurenhouten balk 

71 x 221 mm. met vurenhouten muurplaat 71 x 221 mm. 

- Onderzijde vlakke stalen gecoate afwerkplaat. 

  

3.250 +P3P 

- Tpv. bovenzijde deuropening UNP-180 

  

    

  

          

3000 

          

- Geisoleerde stalen overheaddeur met dubbele 

lichtstrook. Afmeting overheaddeur in werk bepalen. 

- Betonvloer 150 mm. dik, met wapening dubbelnet 9 6-150-150 mm. 

Betonkwaliteit C20-25 XC2, staalkwaliteit B500-A. 

Vloer geviinderd. 

-1 laag PE-folie 

- Schoon zandbed 300 mm. dik. 

- Gegalvaniseerde hoeklijn 

50x50x5 mm. 
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- Stelruimte kolom 30 mm. ondersabelen met krimpvrije mortel K7O 

  

250 

200 ,   
    
  

  

850 - P# 

600 

  

DETAIL -1- 

      

- Beton fundering met wapening dubbelnet @8-150-150 mm. 

- Betonkwaliteit 20-25 XC2, staalkwaliteit B-500A/B 

- Fundering op beton werkvloer 50 mm. dik. 

+ - Beton werkvloer 50 mm. dik, betonkwaliteit C15. 

6.000 + P3P 

- Stalen dakpanplaten bv. JORISIDE JI PERMAPAN PIR o.g. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR 60 mm., 

200 mu plastisol coating, binnenplaat gelinieerd profiel interieurcoating 15u. 

- Stalen Z-gordingen hoogte 180 mm.‚wanddikte 2 mm. Sendzimir verzinkt 

als overlapsysteem aangebracht. 

- Stalen spant geheel IPE - 240 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 

0° 

  

3.250 +P+ 

o.s. 

- Zinken mastgoot van zink nr. 14 met 

gegalv. gootbeugels h.0.h. £600 mm 

- Kalkzandsteen-lijmblokken 

type L 1007 198 

- Gevelstenen hardgrauw waalformaat, 

platvol gevoegd, halfsteensverband gemetseld. 

0.s. = open stootvoegen 1.000 mm. hoh. 
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‚ PEIL   
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o.s.           
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HWA. 9100 mm. 

4750 4750 

VURENHOUTEN MUURPLAAT 71 x 221 mm. + muurplaatanker © 12 mm. hoh. 1.200 mm. 
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TALEN SPAI 

UNP-180 

E3 T7 

IPE-240 

TALEN SPAI 

5 t 

o 

HWA. 9100 mm. 

UNP-180 

E3 

VURENHOUTEN MUURPLAAT| 71 x 221 mm. + muurplaatanker © 12 mm. hoh. 1.200 mm. 

1 

Opmerkingen kapplan : 

-3 stalen spanten IPE-240, staalkwaliteir S-235, gestraald en 2x gemenieed. 

  

KAPPLAN 

    
  

- Stalen gordingen Z-profiel 180 mm.hoog, dikte 2 mm. Sendzimir verzinkt. 

Gordingen aanbrengen als overlapsysteem. 

- Verankering gordingen aan stalen spanten dmv. bevestigingsplaat 120x155 mm. 

- Verankering gordingen in kopgevels dmv. opwaaianker > 

- Verankering binnenspouwblad aan stalen kolommen spanten. 

- EPDM dakbedekking 

- Stalen Sandwichpaneelplaten 60 mm. dik. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR, 

200 mu plastisol coating, binnenzijde aluminiumfolie stucco. 

- Stalen Z-gordingen hoogte 180 mm. wanddikte 2 mm. Sendzimir verzinkt, 

als overlapsysteem aangebracht. 

- Stalen spant geheel IPE-240 

Staalkwalliteit S-235 gestraald en 2x gemenied. 

6.000 + Pì 

- Stalen dakpanplaten bv. JORISIDE JI PERMAPAN PIR 0.9. 

staalplaatdikte 0,60 mm., isolatie PIR 60 mm., 

200 mu plastisol coating, binnenplaat gelinieerd profiel interieurcoating 

- Stalen Z-gordingen hoogte 180 mm. wanddikte 2 mm. Sendzimir verzinl 

als overlapsysteem aangebracht. 

- Stalen spant geheel IPE - 240 

Staalkwaliteit S-235 JR gestraald en gemenied. 

    

3.250 +F'+ 
  

- Zinken mastgoot van zink nr. 14 met 

gegalv. gootbeugels h.o.h. #600 mm 

- Zweeds rabatdelen geimpregneerd en 

dubbel zwart gecoat. Afmeting 19 x 195 mm. 

- Regelwerk 22 x 50 mm. + 600 mm. hoh. 

- Vurenhouten wandregels 71x155 mm. 

bevestigd aan spantkolom 

  

  

typeL Î 

  
open stootvoegen 1.000 mm. hoh.       

  

o.s. - Betonvloer 150 mm. dik, met wapening dubbelnet & 6-150-150 mm. 

- Gevelstenen hardgrauw waalformaat, 

platvol gevoegd, halfsteensverband gemetseld. 
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- Kalkzandsteen-lijmblokken 

00/198 

Betonkwaliteit C20-25 XC2, staalkwaliteit B500-A. 

Vloer gevlinderd. 

-1 laag PE-folie 

- Schoon zandbed 300 mm. dik. 
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200   
  
  

  
850 - P+ 

DETAIL -3- 

    

R 600 R 

  

- Stelruimte kolom 30 mm. ondersabelen met krimpvrije mortel K70 

| grindbetonblokken BIA 100-150 / 198 buitenzijde vertind. 

- Beton fundering met wapening dubbelnet @8-150-150 mm. 

- Betonkwaliteit C20-25 XC2, staalkwaliteit B-500A/B 

- Fundering op beton werkvloer 50 mm. dik. 

- Beton werkvloer 50 mm. dik, betonkwaliteit C15. 

- Stalen gecoat afwerkprofiel / daktrim 

op vurenhouten muurregel 35x100 mm. 

6.000 + Pgë 

- Zweeds rabatdelen geimpregneerd en 

dubbel zwart gecoat. Afmeting 19 x 195 mm. 

- Regelwerk 22 x 50 mm. £ 600 mm. hoh. 

- Kalkzandsteen-lijmblokken 

type L 1007198 

3.250 +PSP 

o.s. 

- Gevelstenen hardgrauw waalformaat, 

platvol gevoegd, halfsteensverband gemetseld. 

o.s. 

PEIL ĳ 
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IPE-240 

TALEN SPAI 

  

4400 
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- Kalkzandsteen-lijmblokken 

type L 1507198 

- Kalkzandsteen-ljmblokken 

type L 1507198 
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HWA. 9100 mm. 
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