původní kruhový prostup zábradlí
nová krytka - shodná dle původní

S01 očištěný a obroušený PU tmel
povrch zábradlí, opatřen pozn. 1
novými nátěry

stahovací nerezová
objímka

min. 150

min. 150

30

30

manžeta z nevyztužené
PVC-P fólie

POZNÁMKY:
Veškeré kovové části zábradlí budou zbaveny stávajících vrstev nátěru, rzi, budou odmaštěny a budou provedeny nové
vrstvy ochranného nátěru. Finální odstín bílé barvy povrchové úpravy bude vybrán dle specifikace stavebníkem. Je nutno
provést kontrolu stavu zábradlí z hlediska koroze adegradace kovových prvků. Degradované prvky zábradlí budou
vyměněny za nové.
Pozn. 1:
Stávající ochranný kovový klobouček bude demontovaný a ke konstrukci zábradlí bude přivařený nový, shodný s
původním vzhledem. Hlavní vodotěsnící vrstva bude vytažena do maximální možné výše, která je stanovena pozicí
kloboučku. Hydroizolace bude v co možném nejvyšším místě stažena ocelovou nerezovou páskou. Kvůli eliminaci
zatečení netěsnostmi v místě svaru mezi kloboučkem a zábradlím budou tato místa zatmelena. V rámci pravidelné
kontroly je tato místa třeba kontrolovat a pravděpodobně bude nutné provádět periodické přetmelování těchto detailů.
Poznámka projektanta k detailu:
Řešení předmětného detailu byl upraveno z požadavku Národního památkového úřadu a Oddělení památkové péče v
Opavě. Požadované řešení je v rozporu s minimálním požadavkem na vytažení hlavní vodotěsnící vrstvy min. 150 mm
nad přilehlý upravený povrch. Současně je ukončení vytažení hydroizolace navrženo způsobem, který je v rozporu s
doporučeními v montážních návodech výrobců. Nedostatečné vytažení povlakové hydroizolace má za následek zvýšení
hydrofyzikálního namáhání detailu srážkovou vodou. Tím vzniká vyšší riziko zatečení v místě tohoto detailu.
Maximální sklon pochozí vrstvy má být dle ČSN 74 4505 max 2%. V daném případě nelze tento sklon zajistit bez
rozsáhlejších zásahů do okolních konstrukcí, a proto bude realizována pochůzí vrstva s větším spádem, než doporučuje
norma.
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