
doorsnede CC
1:100

b.k. dekvloer begane grond
0

b.k. dekvloer bouwdeel C
470

b.k. dekvloer verdieping 01
4830

b.k. dekvloer verdieping 02
8300

b.k. druklaag dak
11690

b.k. dakrand
12210
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trap
b=1.400 mm
o=23*210mm
a=200mm
traphek>850mm

dakpakket (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- EPS 100+afschot isolatieplaten 220-320mm
- dampremmende folie
- druklaag 50mm 
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

gevelpakket B (Rc>4,5) 
- lineair open gevelsysteem (Derako)
- afwerking vertikaal houten geveldelen,  
  Accoya, 27x140mm h.o.h. ca.148mm, voorvergijsd
- bevestigingsregel (Derako), 20mm
- spouwrachels,18mm
- zwarte dampopen folie, geschikt voor open gevel
- isolatieplaat, Isover RKL-31 Façade, 50mm
- stijl en regelwerk 38x170mm, isolatie Isover systemroll 700
- beplating, osb of multiplex 18mm
- wandafwerking gipsplaat 

dakpakket A 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. dakbeschot (18mm onder afschot)
- best. houten liggers en staalconstructie
- (akoestisch) systeemplafond

houten buitenkozijn A (U<1,65)
- Accoya, 67x114mm (stijlen)
  90x114mm (regels)
- voorvergrijsd behandeld
- HR++ glas (Ugl=1,1)

dak C 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. stalen dakplaten 40mm
- best. staalconstructie, brandwerend ingepakt, n.t.b.
- (akoestisch) systeemplafond

vloerpakket C 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. dekvloer 30mm
- best. DATO kanaalplaatvloer
- kruipruimte vullen met EPS korrels

vloerpakket B (Rc>3,5)
- marmoleum op geegaliseerde laag d=ntb
- dekvloer 70mm
- geisoleerde kanaalplaat 200mm, EPS ca. 213mm

vloerpakket A 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. anhydriet dekvloer 55mm
- best. isolatie pu-hardschuim 40mm
- best. kwaaitaal vloer 160mm
- kruipruimte vullen met EPS korrels

boeiboord (Rc>4,5)
- Accoya houten delen, 
  messing groef, voorvergrijsd beh.
- geisoleerde achterconstructie
- zonwering inbouw buitenscreen 
  (zuidzijde)

vloerpakket verd.01
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 50mm
- kanaalplaat 200mm

vloerpakket verd 02
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 60mm
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

houten buitenkozijn (bestaand)
- dubbelglas en Colorbel vervangen
  door HR++ glas (Ugl=1,1)
- aandacht voor eisen dichtingen!

plafond (binnen)
- lineair open plafondsysteem (Derako)
- minerale woldeken 40mm t.b.v. akoestiek
- zwart akoestisch vezelvlies
- afwerking houten delen, 
  Accoya, 15x131mm, h.o.h. 150mm, voorvergrijsd

dakopstand  A (Rc>4,5)
- rekwerk met tweezijdig multiplex
- opbouw in het werk te bepalen
- na-isoleren indien mogelijk

30
m
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dakpakket A 3 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatie d=40mm (met uitgespaarde goot)
- best. mutiplex exterieur onder afschot d=20mm
- best. balklaag op afschot
- minerale wol 2x90mm tussen balklaag
- rachels 
- dampremmende laag
- plafond 12,5mm gips (akoestisch)

afschot

dakpakket A 4 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- isolatie type en opbouw in overleg met dakdakker (getoogd)
- eventuele verhoging boeibord , multipaint d=18mm
- extra trekstaven volgens opgave constructeur
- best. multiplex 90mm getoogd
- best. afwerking
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vloerpakket A 3 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op
  geegaliseerde laag d=5mm
- cementdekvloer 50mm
- best. / hergebruik kanaalplaat VBI SL200 
  aanpassen volgens opgave constructeur
- kruipruimte vullen met EPS korrels

60min

60
m

in

lamellenhek
- stalen stripbaluster 60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu. boven- en onderregel 60x20x2mm
- b.k. bovenregel = 1.020+b.k. dekvloer
- o.k. onderregel = o.k. plafond
- randafwerking vloer/plafond stalen 
  strip 10mm

handregel
- alu. handregel 60x20x2mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

lichtkoepel (U<1,0)
-1.000x1500mm

handregel
- alu. handregel 60x20x2mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

lichtkoepel (U<1,0)
-1.000x1500mm

lamellenhek trap
- stalen stripbaluster 
  60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu boven- en onderregel 
  60x20x2mm
- hoogte >850mm

lamellenhek
- stalen stripbaluster 60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu. boven- en onderregel 60x20x2mm
- b.k. bovenregel = 1.020+b.k. dekvloer
- o.k. onderregel = o.k. plafond
- randafwerking vloer/plafond stalen 
  strip 10mm

60min

vloerpakket C 3(Rc>3,5) 
- marmoleum op geegaliseerde laag d=ntb
- dekvloer n.t.b.
- best. vloer slopen
- vervangen door renovatievloer op bestaande fundering
- kruipruimte vullen met EPS korrels

lamellenhek trap
- stalen stripbaluster 
  60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu boven- en onderregel 
  60x20x2mm
- hoogte >850mm
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zone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

zone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

trap prefab beton
b=1.400 mm
o=17*204mm
a=200mm
traphek>850mm

trap prefab beton
b=1.400 mm
o=23*210mm
a=200mm
handregel 2-zijdig
>850mm

schachtwand lift
- met beglazing

schachtwand lift
- met beglazing

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=7*185mm
-a=220mm
-traphek>850mm

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=15*204mm
-a=220mm
-traphek>850mm

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=17*204mm
-a=200mm
-traphek h>850mm

o.k. plafond
4165

o.k. plafond
7685

o.k. plafond
11155

zone maatregelen gevel:
tussen 2,5m en 13m brandklasse D
onder 2,5m en boven 13m brandklasse B
(ook van toepassing op folie en 
achterconstructie bij open gevel)

doorsnede BB
1:100

b.k. dekvloer begane grond
0

b.k. dekvloer bouwdeel C
470

b.k. dekvloer verdieping 01
4830

b.k. dekvloer verdieping 02
8300

b.k. druklaag dak
11690

b.k. dakrand
12210

dakpakket (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- EPS 100+afschot isolatieplaten 220-320mm
- dampremmende folie
- druklaag 50mm 
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

gevelpakket B (Rc>4,5) 
- lineair open gevelsysteem (Derako)
- afwerking vertikaal houten geveldelen,  
  Accoya, 27x140mm h.o.h. ca.148mm, voorvergijsd
- bevestigingsregel (Derako), 20mm
- spouwrachels,18mm
- zwarte dampopen folie, geschikt voor open gevel
- isolatieplaat, Isover RKL-31 Façade, 50mm
- stijl en regelwerk 38x170mm, isolatie Isover systemroll 700
- beplating, osb of multiplex 18mm
- wandafwerking gipsplaat 

dakpakket A 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. dakbeschot (18mm onder afschot)
- best. houten liggers en staalconstructie
- (akoestisch) systeemplafond

houten buitenkozijn A (U<1,65)
- Accoya, 67x114mm (stijlen)
  90x114mm (regels)
- voorvergrijsd behandeld
- HR++ glas (Ugl=1,1)

dak C 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. stalen dakplaten 40mm
- best. staalconstructie, brandwerend ingepakt, n.t.b.
- (akoestisch) systeemplafond

dak C 2 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- EPS 100+afschot isolatieplaten 250mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. druklaag 50mm
- best. kanaalplaat 150mm
- (akoestisch) plafond 

vloerpakket C 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. dekvloer 30mm
- best. DATO kanaalplaatvloer
- kruipruimte vullen met EPS korrels

vloerpakket B (Rc>3,5)
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- geisoleerde kanaalplaat 200mm, EPS ca. 213mm

vloerpakket A 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. anhydriet dekvloer 55mm
- best. isolatie pu-hardschuim 40mm
- best. kwaaitaal vloer 160mm
- kruipruimte vullen met EPS korrels

vloerpakket A 2 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. cementdekvloer 50mm
  zie constructietekeningen
- best. kanaalplaat VBI SL200
- kruipruimte vullen met EPS korrels

houten buitenkozijn (bestaand)
- dubbelglas en Colorbel vervangen
  door HR++ glas (Ugl=1,1)
- aandacht voor eisen dichtingen!
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boeiboord (Rc>4,5)
- Accoya houten delen, 
  messing groef, voorvergrijsd beh.
- geisoleerde achterconstructie
- zonwering inbouw buitenscreen 
  (zuidzijde)

vloerpakket verd.01
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 50mm
- kanaalplaat 200mm

vloerpakket verd 02
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 60mm
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

vloerpakket C 2 (Rc>3,5)
- marmoleum op geegaliseerde laag d=n.t.b.
- best. cementdekvloer 50mm
- best. kanaalplaat VBI SL200
- kruipruimte vullen met EPS korrels

plafond (binnen)
- lineair open plafondsysteem (Derako)
- minerale woldeken 40mm t.b.v. akoestiek
- zwart akoestisch vezelvlies
- afwerking houten delen, 
  Accoya, 15x131mm, h.o.h. 150mm, voorvergrijsd

30
m
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dakpakket A 3 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatie d=40mm (met uitgespaarde goot)
- best. mutiplex exterieur onder afschot d=20mm
- best. balklaag op afschot
- minerale wol 2x90mm tussen balklaag
- rachels 
- dampremmende laag
- plafond 12,5mm gips (akoestisch)

afschot

dakpakket A 4 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- isolatie type en opbouw in overleg met dakdakker (getoogd)
- eventuele verhoging boeibord , multipaint d=18mm
- extra trekstaven volgens opgave constructeur
- best. multiplex 90mm getoogd
- best. afwerking

30
m
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ihw bepalen

houten bovenlichtkozijn (bestaand)
- dubbelglas vervangen
  door HR++ glas (Ugl=1,1)
- aandacht voor eisen dichtingen
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vloerpakket A 3 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op
  geegaliseerde laag d=5mm
- cementdekvloer 50mm
- best. / hergebruik kanaalplaat VBI SL200 
  aanpassen volgens opgave constructeur
- kruipruimte vullen met EPS korrels

30
m

inzone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

zone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

o.k. plafond
4280

o.k. plafond
7685

o.k. plafond
11155
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zone maatregelen gevel:
tussen 2,5m en 13m brandklasse D
onder 2,5m en boven 13m brandklasse B
(ook van toepassing op folie en 
achterconstructie bij open gevel)
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vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen

beperkte toegankelijkheid

30 minuten wbdbo

60 minuten wbdbo

zelfsluitende deur

hoofdentree

entree

brandslanghaspel

vluchtwegaanduiding

positie zonwering buitenscreens op zuid-, oost- en westgevel

60min

vl.

30min

baksteen

betonsteen 

kalkzandsteen

beton ihwg

beton prefab

renvooi materialen en symbolen

Rc-waarde buitengevel > 4,5 m2.K/W
Rc-waarde begane grond > 3,5 m2.K/W
Rc-waarde vloer boven buitenruimte > 3,5 m2.K/W
Rc-waarde vloer boven binnenruimte (AOR) > 4,5 m2.K/W
Rc-waarde dak > 6,0 m2.K/W
U-waarde kozijnen (HR++ glas Ugl=1,1) < 1,65 W/m2.K
Luchtdichtheid Qv10 0,4

Definitieve waarden volgen uit EP-berekening

hout

isolatie

ms-wand

hsb-element met houten geveldelen

bestaand

$

- Alle maatvoering (bestaand) in het werk controleren

- Voor kleuren en afwerkingen zie kl.&mat.staat

- Beton- en staalconstructie volgens opgave en uitwerking constructeur

- Installaties en indeling schachten volgens opgave en uitwerking installatie-adviseur

- Brandwerendheid volgens rapportage brand-adviseur

- Vrije doorgang in algemene ruimten en naar gebruiksruimten min. 850x2300mm

- Rc-waarden staan aangegeven op tekening en in rapportage installatie-adviseur

- PEIL= 0 = 643-N.A.P.=B.K. DEKVLOER BOUWDEEL A

zonw.

renvooi materialen en symbolen

deuren, ramen en kozijnen die vlgns NEN 5087 bereikbaar zijn, voldoen aan weerstandsklasse 2.

constructie-onderdelen dienen een vlgns NEN-EN 13501-1 bepaalde bijdrage aan brandvoortplanting te 
hebben als is aangegeven in afdeling 2.8 en 2.9 van het Bouwbesluit 2012.

dakbedekking voldoet aan NEN 6063.

stalen profielen onderdeel van de hoofddraagconstructie brandwerend bekleden/afwerken.

een vluchtroute leidt naar een veilige plaats zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift.
vluchtdeuren zijn uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van 
een sleutel onmiddelijk over de tenminste vereiste breedte kan worden geopend.

een bouwwerk heeft een dusdanige verlichtingsinstallatie dat het vlgns artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het 
Bouwbesluit 2012 veilig kan worden gebruikt.

een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een 
verlichtingsinstallatie die een op een vloer of een tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van 
ten minste 1 lux. 
een verlichtingsinstallatie aangesloten op een voorziening van noodstroom geeft binnen 15 seconden na 
het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende 60 minuten de gewenste verlichtingssterkte.

geluidswering tussen groepsruimten onderling en aangrenzende verblijfs-/gebruiksruimten 
= DnT,A,k > 39dB en LnT,A < 59dB.
geluidswering tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten en bergingen 
= DnT,A,k > 25dB en LnT,A < 69dB.

een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt 
in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een vlgns NEN 5077 bepaalde 
karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste 33 dB.

wanden en vloeren van verblijfsgebieden, badkamers en toiletten voldoen aan artikel 3.20, 3,21 en 3.23 
van het Bouwbesluit 2012.

toegangen van ruimten als genoemd in artikel 4.22 van het Bouwbesluit 2012 hebben een vrije doorgang
van minimaal 850x2300mm. dit geldt tevens voor de vluchtroutes van een woonfunctie.

afscheidingen langs vloeren, trappen en hellingbanen vlgns afdeling 2.3 en 2.5 van het Bouwbesluit 2012.
afscheidingen van voldoende sterkte zijn zodat het doorvallen van personen wordt voorkomen. 

renvooi

Rc-waarde buitengevel > 4,5 m2.K/W
Rc-waarde begane grond > 3,5 m2.K/W
Rc-waarde vloer boven buitenruimte > 3,5 m2.K/W
Rc-waarde vloer boven binnenruimte (AOR) > 4,5 m2.K/W
Rc-waarde dak > 6,0 m2.K/W
U-waarde kozijnen (HR++ glas Ugl=1,1) < 1,65 W/m2.K
Luchtdichtheid Qv10 0,4

Definitieve waarden volgen uit EP-berekening

isolatiewaarden (nieuw en verbouw)

dakopstand  A (Rc>4,5)
- rekwerk met tweezijdig multiplex
- opbouw in het werk te bepalen
- na-isoleren indien mogelijk

doorsnede AA
1:100

b.k. dekvloer begane grond
0

b.k. dekvloer bouwdeel C
470

b.k. dekvloer verdieping 01
4830

b.k. dekvloer verdieping 02
8300

b.k. druklaag dak
11690

b.k. dakrand
12210

dakpakket (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- EPS 100+afschot isolatieplaten 220-320mm
- dampremmende folie
- druklaag 50mm 
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

gevelpakket B (Rc>4,5) 
- lineair open gevelsysteem (Derako)
- afwerking vertikaal houten geveldelen,  
  Accoya, 27x140mm h.o.h. ca.148mm, voorvergijsd
- bevestigingsregel (Derako), 20mm
- spouwrachels,18mm
- zwarte dampopen folie, geschikt voor open gevel
- isolatieplaat, Isover RKL-31 Façade, 50mm
- stijl en regelwerk 38x170mm, isolatie Isover systemroll 700
- beplating, osb of multiplex 18mm
- wandafwerking gipsplaat 

dakpakket A 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. dakbeschot (18mm onder afschot)
- best. houten liggers en staalconstructie
- (akoestisch) systeemplafond

dak C 1 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatieplaten 142mm (Rc>6)
- dampremmende folie
- best. stalen dakplaten 40mm
- best. staalconstructie, brandwerend ingepakt, n.t.b.
- (akoestisch) systeemplafond

vloerpakket C 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. dekvloer 30mm
- best. DATO kanaalplaatvloer
- kruipruimte vullen met EPS korrels

vloerpakket B (Rc>3,5)
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- geisoleerde kanaalplaat 200mm, EPS ca. 213mm

vloerpakket A 1 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op 
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. anhydriet dekvloer 55mm
- best. isolatie pu-hardschuim 40mm
- best. kwaaitaal vloer 160mm
- kruipruimte vullen met EPS korrels

vloerpakket A 2 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op
  geegaliseerde laag d=5mm
- best. cementdekvloer 50mm
  zie constructietekeningen
- best. kanaalplaat VBI SL200
- kruipruimte vullen met EPS korrels

houten buitenkozijn (bestaand)
- dubbelglas en Colorbel vervangen
  door HR++ glas (Ugl=1,1)
- aandacht voor eisen dichtingen!
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vloerpakket verd.01
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 50mm
- kanaalplaat 200mm

vloerpakket verd 02
- marmoleum op geegaliseerde laag d=5mm
- dekvloer 70mm
- druklaag 60mm
- kanaalplaat 200mm
- akoestisch systeemplafond

plafond (binnen)
- lineair open plafondsysteem (Derako)
- minerale woldeken 40mm t.b.v. akoestiek
- zwart akoestisch vezelvlies
- afwerking houten delen, 
  Accoya, 15x131mm, h.o.h. 150mm, voorvergrijsd

lamellenhek
- stalen stripbaluster 60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu. boven- en onderregel 60x20x2mm
- b.k. bovenregel = 1.020+b.k. dekvloer
- o.k. onderregel = o.k. plafond
- randafwerking vloer/plafond stalen 
  strip 10mm

dakpakket A 3 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- PIR isolatie d=40mm (met uitgespaarde goot)
- best. mutiplex exterieur onder afschot d=20mm
- best. balklaag op afschot
- minerale wol 2x90mm tussen balklaag
- rachels 
- dampremmende laag
- plafond 12,5mm gips (akoestisch)

afschot

afschot

dakpakket A 4 (Rc>6)
- bitumeuze dakbedekking
- isolatie type en opbouw in overleg met dakdakker (getoogd)
- eventuele verhoging boeibord , multipaint d=18mm
- extra trekstaven volgens opgave constructeur
- best. multiplex 90mm getoogd
- best. afwerking

gevelpakket A 1  (Rc>4,5)
- best. betonsteen 100mm, 
  keimwerk 2 kleuren  
- best. luchtspouw 75mm
- best. minerale wol 80mm
- best. betonsteen 100mm
- houten stijl- en regelwerk met 
  Comfortpanel isolatie 90mm
- 2x gipsplaat 12,5mm

30
m

in

60min
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20

vloerpakket A 3 (Rc>3,5)
- vloerafwerking marmoleum op
  geegaliseerde laag d=5mm
- cementdekvloer 50mm
- best. / hergebruik kanaalplaat VBI SL200 
  aanpassen volgens opgave constructeur
- kruipruimte vullen met EPS korrels

60min

handregel
- alu. handregel 60x20x2mm

handregel
- alu. handregel 60x20x2mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

lichtkoepel (U<1,0)
-1.000x1500mm

60min

60min

vloerpakket C 3(Rc>3,5) 
- marmoleum op geegaliseerde laag d=ntb
- dekvloer n.t.b.
- best. vloer slopen
- vervangen door renovatievloer op bestaande fundering
- kruipruimte vullen met EPS korrels

lamellenhek
- stalen stripbaluster 60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu. boven- en onderregel 60x20x2mm
- b.k. bovenregel = 1.020+b.k. dekvloer
- o.k. onderregel = o.k. plafond
- randafwerking vloer/plafond stalen 
  strip 10mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

vloer-, plafondrand
-stalen strip 10mm

lichtkoepel (U<1,0)
-1.000x1500mm

lamellenhek trap
- stalen stripbaluster 
  60x10mm
- alu. lamel 60x10x1,5
- alu boven- en onderregel 
  60x20x2mm
- hoogte >850mm

 2 zijden

60min

60min

60min 60min

zone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

zone maatregelen bestaand dak
30min van binnen naar buiten
en verzwaring sneeuwbelasing
in overleg met constructeur

BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJAA AE AF AKAG AL AM

trap prefab beton
b=1.400 mm
o=17*204mm
a=200mm
traphek>850mm

trap prefab beton
b=1.400 mm
o=23*210mm
a=200mm
handregel 2-zijdig
>850mm

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=7*185mm
-a=220mm
-traphek>850mm

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=15*204mm
-a=220mm
-traphek>850mm

trap prefab beton
-b=1.200 mm
-o=17*204mm
-a=200mm
-traphek h>850mm
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o.k. plafond
4280

o.k. plafond
7685

o.k. plafond
11155

zone maatregelen gevel:
tussen 2,5m en 13m brandklasse D
onder 2,5m en boven 13m brandklasse B
(ook van toepassing op folie en 
achterconstructie bij open gevel)
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