Beslag over feste for skrått glass.
Dyttes opp i mørtelfuge ved dryppkant
for dekke over. Skrus til ramme til skrått glass

Brannplate må dekke for endekant isolasjon.
Brannfuging viktig.
Utfordring
med kuldebro
rundt løsning
med drenasje
av terrasser.

80

Trelekt for feste av skrått glassfelt
Skrått glass. EI30-konstr.
hvis innglassing utføres
på terrasse over også.
Gjelder i nr. 108.

Brannfuging viktig.

40-50mm påstøp
10mm beskyttelsesplate
20mm vakumisolasjon

600
min. OK håndløper

2 207
netto høyde etter bygging

Vindu med fast glass fra ok isolert dekke
til uk isolert dekke.
Isolasjon
.
Isolerglass.
innside
EI30-kl. ved innglassing over.
eller
utside?
Vindu med fast glass
Avklar!
fra ok dekke
til skrå avslutning oppe.
Isolerglass.
Fliser
EI30-kl. ved
Fliselim
innglassing over.

1 900
høyde skyvefelt

80 mm Kooltherm
Skyvedørssystem
i glass og alu.profiler.
Eks. betongsøyle

Når høydeforskjellen til underliggende terreng eller terrasse er
mindre enn 3,0 m, kan man benytte annen forsvarlig sikring enn
rekkverk, for eksempel fastmontert blomsterkasse. Overkanten
av kassa må være minst 0,6 m over gulvet. Fri åpning under
kassa må være høyst 100 mm. Summen av høyden over gulvet
og dybden på kassa (h + d) må være minst 1,4 m.

806

Avstand til blomsterkasse
150

100 50

Puss/puss-system.
God nok avstand for insp.
Takrenne med
15mm brannplate hvis brennbar isolasjon.
vinkelbeslag
(Brennbar omhyllingsfilm?)

Håndløper for sikring mot fall.
Isolasjon, bunnfylling
og elastisk fugemasse,
mellom svill og glassystem.
NB: terskel skyvefelt må flukte ferdig gulv
på grunn av høydekrav opp til håndløper.

Oppbygning med trykkimpr. sviller
under skyvedørssystem.
Underlagspapp.
Vindtetting.

Beslag.
Type tegning:

C
B
A
Rev

Rettelser tekst.
Lagt inn glassfelt i gavl
Justert tegning
Nr
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Vert. detaljer - innglassing av
terrasser
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