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- oznaka dvižnega voda
- obstoječi razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije
vodeno v tlaku oziroma pod stropom
- hladna voda
A2
- topla voda
- cirkulacija
- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom
- hladna voda
- topla voda
vodeno v tlaku
- cirkulacija
- fekalna kanalizacija
- hladna voda
- topla voda
- cirkulacija
vodeno pod stropom
- fekalna kanalizacija
- meteorna kanalizacija
- mehka voda
- komprimiran zrak
- odduh fekalne kanalizacije
- vertikalna fekalna kanalizacija
- vertikalna meteorna kanalizacija
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razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi
večplastnimi cevmi iz zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988
(maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C)
razvode hidrantnega omrežja vodene vidno pod stropom oziroma v inštalacijskih jaških se izvede s pocinkanimi navojnimi
cevmi ter fitingi po standardu SIST EN 10255
razvode sanitarne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla (PRESS sistem) z materialom 1.4401/1.4404
po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541
vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah
(Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010
cevni razvodi sanitarne hladne in tople vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z
zaprto celično strukturo debeline minimalno 13 mm
cevni razvodi sanitarne hladne vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično
strukturo debeline minimalno 13 mm
cevni razvodi sanitarne tople vode vodeni vidno se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo
debeline najmanj enake notranjemu premeru cevi
horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi in v padcu 1,5-2%
vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede s cevmi iz nodularne litine
mikrolokacije priključkov uskladiti z dobavljeno opremo
požarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca načrta požarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca
vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik
v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta
za servisiranje stropnih elementov in naprav v spuščenem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine
pred izvedbo preveriti dejansko stanje in mere na objektu
izvajalec je dolžan upošteveti tekstualne in grafične dele projekta istočasno
izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt
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