
BK AFWERKVLOER: PEIL = 0

BK LIGGER =  6200+ P

BK KELDERVLOER  - 3070 + P

BK LIGGER = 2900 + P

BK DAKTRIM = 3135 + P

BK DAKTRIM =  6435 + P

BK NOK =  N.T.B. na detaillering daklicht

MAAIVELD: PEIL = 0
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aluminium waterslag, tussen sib. lariks •  kolommen,
gecoat RAL 1035

Roval-Roval-151600 EDPM klemprofiel •
klossen tussen kolommen •

 •  150mm Nedzink NOVA daktrim (wordt op gelijke wijze door 
gezet van buiten naar binnen)
 •  opvulwerk

 •  nozzel in aluminium zetwerk, RAL 1035, zie 
opgave Deerns

•  20 mm MM K1 Multiplan 3 laags sibersich plaat 
•  40 mm regelwerk (plaat uitlijnen met plaat tussen as A 
en B)
 •  breedvplaatvloer volgens opgave constructeur
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•  opstaande rand in het werk 
•  25 mm MAX 4 pakket vv vloerverwarming 
•  60 mm PIR isolatie 
•  cementgebonden kantplank
•  klossen tussen constructie

•  20 mm MM K1 Multiplan 3 laags sibersich plaat, 
voorvergrijsd
•  40 mm PIR isolatie
•  vloer volgens opgave constructeur

regel dekkend zwart 
t.p.v. sponning
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•  beton vlinderen indien mogelijk, 
  met behoud grip (niet te glad)

190 x 50 mm gelamindeerde •
sibersich lariks

randligger(voorvergrijsd)
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Carlstahl Xtend mesh Carlstahl 30 x 52 mm zwart in
buisframe•

 prefab klossen

960 180
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•  cementgebonden plaat

  kokerprofiel t.b.v. horizontale windbelasting
definitieve uitwerking i.o.m. gevelbouwer en architect

afwerking RAL 1035

25

40

balkje 170 x 70

EDCBA

dakrand Nedzink NOVA •
 25 + 18 mm multiplex exterieur verlijmd •

 

•  Halfen RVS windverband, open 
kruismof

•  EPDM dakbedekking, volledig verlijmd
•  goot gemiddeld 160mm Kingspan TT afschot 
(20mm/m) + Kingspan TR 27  
•  18 mm WP multiplex
•  ruimte voor windverband
•  20 mm MM K1 Multiplan 3 laags 
  sibersich lariksplaat

•  nozzels lucht invoer RAL 1035, zie opgave Deerns

•   lichtstraat 5º  met te openen delen
   detaillering zie opgave Brakel Atmos 
  N.B. glas in lichttsraat UV doorlatend!

•  Xtend mesh Carlstahl 30 x 52 mm zwart in 
buisframe
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21
0190 x 50 mm gelamineerde siberisch lariks randligger (voorvergrijsd) •    prefab

klossen •
 

•  20 mm MM K1 Multiplan 3 laags 
  sibersich lariksplaat, voorvergrijsd
•  windverband (zie opgave constructeur)

•  20 mm MM K1 Multiplan 3 laags 
  sibersich lariksplaat, voorvergrijsd (uitlijnen op hart gekante 
ligger)
•  100 x 160 mm randbalk, minimaal 2 x toepassen

kettingmotor aandrijving in goot 
  (uitwerking leverancier)
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verlichting, zie opgave Deerns
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uitlijnen plaat met
knik ligger

 voorzieningen elektra opnemen (uitwerking volgt)
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balkje 156 x 56balkje 110 x 56
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tekening nr. 

DS 5

 DOORSNEDE 5

fase

TO
status: maten in het werk te controleren door aannemer

werk nr.  -

schaal 1:20

formaat A1

get. JH

datum 09-10-2019

gewijzigd  -

PROJECT  Gibbon verblijf Artis

OPDRACHTGEVER  Natura Artis Magistra

Legenda

beton ihw gestort
constructiehout
harde isolatie

aarde
timmerwerk hout
bestrating

A

•  beplanting
•  600 mm levende bodem
•  200 mm drainage / grindlaag
•  250 mm vloer i.h.w.g
•  100 mm PS isolatie
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200

•  verbinding volgens opgave constructeur

•  10 mm cementgebonden plaat,
verlijmd

•  90mm harde isolatie
•  betonnen opstort, doorlopend
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150 + P

gehele opstort rondom gebouw 
impregneren (blank)

aluminium dorpel onder afschot
gepoedercoat RAL 1035

bak waterdicht afwerken

aluminium waterslag
gepoedercoat RAL 1035

gehele opstort rondom gebouw
impregneren (blank)
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Gorter WAPT 1000 x 2000 vloerluik
invulling volgt
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 •  aluminium dorpel onder afschot RAL 
1035
 •  cementgebonden plaat
 •  onderconstructie kozijn
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 •  70 mm dekvloer beton
 •  150 mm harde isolatie
 •  250 mm breedplaatvloer

buiten binnen
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300 300

oplegging en afwatering afstemmen met 
leverancier
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