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Esoša spāre
90x150(h), solis ~ 1000 mm

~1000

Esošs latojums 50x45 (h), solis 280 mm

Esoša spāre 90x150(h), solis ~ 1000 mm

Mezgls "1"
m 1:10

Mezgls "4"
m 1:10
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Tērauds ar Pural Matt pārklājumu (piemēram Ruukki):
- Tērauda loksnes biezums - 0,50mm;
- Tērauda loksnes svars - 4,00 kg/m2;
- Tērauda loksnes virspuses pārklājums:
       --poliuretāna pārklājums (pārklājuma biezums 30mm, blīvums 1,4 g/cm2);
       --poliuretāna pārklājuma gruntējums (pārklājuma biezums 20mm, blīvums 1,85 g/cm2);
- Tērauda loksnes apakšpuses pārklājums:
       --epoksīda pārklājums (pārklājuma biezums 7mm, blīvums 1,8 g/cm2);
       --epoksīda pārklājuma gruntējums (pārklājuma biezums 5mm, blīvums 1,6 g/cm2);
Tonis - RR 21;
Iesegšanas veids:
- jumta lokšņu vertikālās šuves - dubultais, stāvais ieloks ar soli 550mm.
- jumta lokšņu horizontālās šuves - dubultais gulošais ieloks.

Mezgls "2"
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Kore - Ruukki RA9AR ar Pural Matt pārklājumu.
Tērauda loksne - 0,5 mm bieza karsti cinkota,
no abām pusēm pārklāta ar pasivācijas slāni, 
gruntējumu un polimērpārklājuma poliuretāna
(Pural Matt) slāni.
Tonis - RR 21

Apakšējā kore - Ruukki RA1AS
Cinkota tērauda loksne - b=0,7 mm.
H=36 mm.

PIEZĪME:
Tērauda enkurciplu stiprinājumu
vietas precizēt katrai jumta plaknei.
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Esoša spāre
90x150(h), solis ~ 1000 mm

~1000

Mezgls "3"
m 1:10

Enkurcilpas stiprinājuma vietu zem tērauda plāksnes 
izolēt ar jumta konstrukcijām paredzētu salizturīgu,
elastīgu, ūdensizturīgu, izturīgu pret UV strojumu,
temp. svārstībām (-30°C līdz +75°C) hermētiķi
(piemēram Penosil) 

Tērauda enkurcilpa
D=16 mm, vītne M14

Trose, vīta, cinkota.
Komplektā ar cinkotiem
troses galu nostiprinājumiem.
D=6 mm

Tērauda enkurcipla katrā otrajā spārē
Enkurcilpas piesaisti korei noteikt
autoruzraudzības ietvaros pēc esošā
seguma demontāžas

Tērauda enkurcipla katrā otrajā spārē
Enkurcilpas piesaisti korei noteikt
autoruzraudzības ietvaros pēc esošā
seguma demontāžas

Dēļu klājs
Dēļi 125x45(h)

375

Esoša jumta koka konstrukcija - 
latojums, spāres, spārturi, 
kopturi, u.t.t.

Esoša jumta
koka konstrukcija - 
spāre, mūrlata

Dēļu klājs L=375
Dēļi 125 x 45 (h)

Jumta segums
Tekne

Jumta dzegas detaļa
Platums 350 līdz 700
Tērauds ar Pural Matt
pārklājumu
(piemēram Ruukki)
Tonis - RR 21

Esoša apdare -
balts, krāsots māla ķieģeļu mūris
Ja darbu veikšanas laikā tiek
sabojāta dzegas apdare tad:
1) Dzegu malu apmetumu
labot ar smilšu - kaļķu
apmetuma javu.
2) Dzegu malu krāsojumu gruntēt
ar grunti - Vivacolor Hansa
Noobel Primer.
3) Dzegu malu krāsojumu labot
ar krāsu - Vivacolor Hansa Noobel,
tonis pēc NCS sistēmas S 0500-N.

1:10 Mezgls 1; 2; 3; 4.

ARD 10

TĒRAUDA ENKURCILPA
M 1:5
Kopējais tērauda enkurcilpas
garums ~ 470 mm

D=80

Tērauda enkurcilpa
Virs jumta plaknes krāsota.
Tonis - RR 21
D=16 mm, vītne M14

Piemetināta tērauda plāksne
D=50 x 5 mm
Krāsota. Tonis - RR 21

Tērauda plāksne
D=50 x 5 mm
Tērauda uzgriesnis
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