RENVOOI
CONSTRUCTIE
i.w.g. beton wand, dikte vlgns tekening, gehydroforbeerd
prefab beton wand, dikte vlgns tekening, gehydroforbeerd
hexagonale prefab betonkolommen, voor afm. zie tekeningen adviseur constructies
Algemeen:

voor minimale vorm en afmetingen zie tekeningen adviseur constructies
voor kleur en specificatie zie B_708, informatieplattegronden
en document 2.29, projectspecificatie schoon beton.

BINNENWANDEN
soort

dikte

omschrijving

kalkzandsteen

100mm

W01

kalkzandsteen

120mm

W01

kalkzandsteen

200mm

W01

metaalplaat cassette

2mm

W02

ms-voorzetwand

87,5mm

houtenwandafwerking

120mm

bijzonderheden

thermisch verzinkt

W03

isolatie

dikte vlgs opgave adviseur

BRANDVEILIGHEIDS VOORZIENINGEN
brandscheiding WBDBO30
brandscheiding WBDBO60
aanvalsroute brandweer

x60

vluchtweg
zelfsluitende deur, met brandwerendheid
deur op kleefmagneet
P

deur voorzien van panieksluiting

V

deur in vluchtrichting te openen zonder losse hulpmiddelen
voor algemene noodverlichting, zie E-bestek
voor vluchtwegsignalering met richting aanduiding, zie E-bestek

DBL
BMC

droge blusleiding
brandmeldcentrale
brandslang op haspel, inbouw, l=30m, NEN3211, kast v.v. ingebouwde handbrandmelder
weerstand tegen brand van de hoofddraagconstuctie is 90 minuten

DIVERSE
faseringslijn
demarcatie lijn
voor maatvoeringen en prestatie eisen dienen alle documenten integraal
beoordeeld te worden conform inzicht en verantwoording aannemer
vrije doorgangshoogte alle binnen- en buitendeuren >2300mm
hoogteverschil drempels binnendeuren en hoofdtoegangen < 0,02m
(conform details)
......+P

bovenkant afgewerkte vloer
peilmaten op tekening zijn aangegeven ten opzichte van b.k. afgewerkte
begane grond vloer, inclusief vloerafwerking
peil 0,0+P (= 2180 +NAP) tenzij anders vermeld;
brandwerendheid compartimentsgrenzen (zie informatieplattegronden)
constructieve onderdelen zijn indicatief, voor minimale benodigde
afmetingen zie tekeningen adviseur constructies, vorm volgens tekening
architect;
hwa, riolering, ventilatie, noodverlichting, installatie- en
brandweervoorzieningen
etc. conform installatie-ontwerp adviseur installaties;

B..x

voor omschrijving balustrade types zie B_607

W.. / V..

vloer- en wandafwerkingen volgens informatieplattegronden;
voor gevelmaterialisering en afmetingen buitenkozijnen zie gevelaanzichten
voor indeling terrein zie situatie tekening
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