SKORSTEN - BAGGRUND

OMBYGNING AF SKORSTEN - AFTALEFORHOLD

Generelt

Kontraktgrundlag

·

"AB-Forbruger" www.danskbyggeri.dk/media/4946/ab-forbruger-standardaftale.doc

·

"Standardkontrakt - for byggeopgaver for forbrugere" http://www.danskbyggeri.dk/media/3408/standardkontrakt-ab-forbruger-juni-2012.pdf

·

"Tillægsaftale - vedrørende ændringer i arbejdet" www.danskbyggeri.dk/media/3409/tillaegsaftale-ab-forbruger.pdf

for Husejere"
·
Bevarende lokalplan nr. 221
·
Håndbog for husejere

Ansvarsfraskrivelse

Ekstraarbejder.

·
·
·
·

Varianter.

detaljer,

Oprindelige skorstene
Skorstenspiberne er karakteristiske elementer ved husene. Oprindelig var de fleste af husene forsynet med 2 skorstene - en centralskorsten

Etableringe eller udskiftning af isokern.
Eftergang af fuger i brandkam.
fornyelse af forskelling mellem tag og brandkam.

Nedrivning

genindbygges.

mere rodet billede end det ensformige udtryk husene oprindeligt havde.
Valg af skorstensdesign.

Byggeplads

·
tegningsmateriale.

sikkerhedsforanstaltning m.v. samt bortskaffelse af alle ikke anvendte materialer.

·

Fravigelse fra leverandørens anbefalinger.

Tegningshenvisning

Alle mål kontrolleres på stedet

Myndighedstilladelse.

Afstand
minimeres

ca. 40

Alle mål kontrolleres på stedet

Strandvejskvarteret

Dato:

01.05.2017

Rev. dato:

08.11.2017

Udbudsbeskrivelser

Sags nr.:

1215

1:10/1:20/1:50

Skorsten i skel

Udf. af/Godk.:

Tegningsnummer:

VARMINGS TEGNESTUE
Kronprinsessegade 8 ∙

Type 1, 1:50 opstalt

Type 2, 1:50 opstalt

1:5 detalje

∙ Fax 33 11 81 84 ∙ mail@varmings-tegnestue.dk
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MURER BESKRIVELSE
Materialer og produkter
Mørtel

Vedligehold

Rød teglsten

Rød teglsten

falde ned.
efter blanding.

Hvis angrebene endnu ikke er synlige, er det en god
inden i skorstenen med et isolerende materiale.

Udførelse
Rød teglsten

samme princip, og tilpasset moderne lovgivning.
Skorstene skal udformes som en spidsgesims (2,-1)

tagryg .
Forskelling
Zink løskant lagt ind i fuge

Tagpap, efter afhærdning fjernes det
overskydende pap

ca. 40
Afstand
minimeres

Strimmel af pap klæbet hen over undertag
Undertag ført op af skorsten

opmuringen.
Fugerne skal trykkes sammen (komprimeres) undervejs, mens

.
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Type 1
1:10 lodret snit

Afstand
minimeres

ca. 40
Alle mål kontrolleres på stedet

Strandvejskvarteret

Dato:

01.05.2017

Rev. dato:

08.11.2017

Udbudsbeskrivelser

Sags nr.:

Fremtidige forhold
Skorsten i skel - snit, opstalt

1:10/1:20
Udf. af/Godk.:

Tegningsnummer:

VARMINGS TEGNESTUE
1:5 detalje

Type 1, 1:20 opstalt

Kronprinsessegade 8 ∙

1215

∙ Fax 33 11 81 84 ∙ mail@varmings-tegnestue.dk
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