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Nr.
poz. Elemente Tip finisare Culoare Obiec i

1
2
3
4
5
6
7

Soclu

Pere

Burlane, acoperiri
(existente)

Pere
Placare cu placi ceramice ð=10mm

Tencuiala decora va bordo - RAL 3004
 albastru- RAL 5015

crem - RAL 9001

 BORDEROU MATERIALE DE FINISARE PENTRU FAȚADĂ

8

gri-intunecat

10 Balustrade

Tencuiala decora va

Pere Tencuiala decora va

9
Vopsea sa nata

Jgheaburi, burlane

11 Picturi murale mul colorTencuiala decora va
roșu RAL 3020

Tabla  0.5mm

Tabla zincata  0.5mm
antracite RAL 7024

 RAL 9006

gri - RAL 7046Pere Tencuiala decora va

Pere Tencuiala decora va galben - RAL 1023
verde - RAL 6037Pere Tencuiala decora va

NOTE:

1. Înainte de montarea ferestrelor noi glafurile golurilor se vor îndrepta și termoizola conform detaliilor de montare a fersetrelor.
2. Dimensionarea ferestrelor cu exac tate se vor lua la fata locului  ninduse cont si de indreptarea glafurilor si termoizolarea lor.
3. Toate parapetele existente de pe acoperis se vor decoperta de tabla zincată existentă, se vor cură  de zonele deteriorate și se vor restabili cu tencuiala  până
la obținerea unei supreafețe plane. Toate parapetele se vor termoizola iar apoi se vor acoperi cu tablă  profilată RAL7024.
4. Scările existente se vor reconstrui  si placa cu placi ceramice vezi SA-28, 29,  acestea vor fi montate balustrade noi.
6. Ușile de exterior ce se vor demonta și se vor înlocui cu altele noi vor fi dotate cu mecanizm automat de închidere dimensiunile cu precizie se vor lua de la fața
locului nânduse cont de îndreptarea glafurilor și termoizolarea lor.
5. Conform caietului de sarcini soclul se solicita a fi termoizolat doar pînă lanivelul pereului Însă din punct de vedere a asigurării calită i în construc e o as el de
măsură nu poate fi executată făra interven i in pereul existent. As el incat acesta este  deteriorat pe unele por uni.  Înainte de a termoizola suprafața peretelui
se va curăți de impurități cu jet de apa sau aier, zonele detreriorate și evident reliefate se vor îndrepta cu mortar de ciment și nisip M150. După ce suprafața se
va usca pereții soclului se vor hidlroizola cu două straturi de mas că bituminuasă. Termozioarea pereților se va executa cu grosimile indicate în Detaliul 1 din
comp. PG planșa 4.
6. Tencuiala existentă de pe fațade pe zonele deteriorate se va restabili cu mortar de ciment și nisip până la restabilirea suprafeței plane.
7. Termoizolarea și finisarea fațadelor se va executa conform detaliilor și secțiunilor pe fațade de pe perimetrul construcției pe principiul sistemului ETICS
(Sistemul Compozit de Izolare Termică Exterioară)
8.  Toate rosturile între clădiri se vor executa conform sistemului ETICS, aplicânduse și profile de rost pentru straturile de termoizolare.
9. Toate muchiile de pe colțuri, coloane și grinzi se vor finisa cu aplicarea cornierilor pe plasă conform tehnologiei demontare în baza sistemului ETICS
10. Plăcile de termoizolare se vor lipi prin intermediul unui adeziv care se va aplica pe placă liniar pe perimetrul ei si  pe suprafața conform desenelor de pe
planșa SA-31.
11. Pe perete plăcile de termoizolare se vor fixa cu dibluri pentru termoizolaie din vată bazal că, lungimea carora, principiul și locul de fixare vezi planșa SA 32
12. Toate glafurile pe exterior a ferestrelor și ușilor se vor termoizola după montarea acestora cu o grosime peste profilul perimetral ale acestora de cel puțin
40mm.
13. Toate elementele de desupt ferestre care sunt ex nse de la suprafata fatadei se vor demonta.
14. Porțiune soclului termoizolat care este expusă fată de nivelul pavajului se va placa cu placi ceramice, culoare și textura acestora la etapa selectării se va
coordona co biroul de proiectări.
15. Toate inscripțiile și elementelor de decor de pe fațade se vor executa din materiale acrilice de o firmă specializată, iar fixarea lor de peretele termoizolat se
vor executa prin garnituri de decupare termică de purenită sau spumă de s clă pentru a evita apariția unor punți termice. În cazul apari ei unor dificultăți
tehnice privint evitarea apariției unor punți termice să se solicite consultări cu biroul de proiectări.
16. Invelitorile coper nelor existente  de la intrarile in cladire se vor stramuta la suprafata plana a peretelui finisat.
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NOTE:

1. Înainte de montarea ferestrelor noi glafurile golurilor se vor îndrepta și termoizola conform detaliilor de montare a fersetrelor.
2. Dimensionarea ferestrelor cu exac tate se vor lua la fata locului  ninduse cont si de indreptarea glafurilor si termoizolarea lor.
3. Toate parapetele existente de pe acoperis se vor decoperta de tabla zincată existentă, se vor cură  de zonele deteriorate și se vor restabili cu tencuiala  până
la obținerea unei supreafețe plane. Toate parapetele se vor termoizola iar apoi se vor acoperi cu tablă  profilată RAL7024.
4. Scările existente se vor reconstrui  si placa cu placi ceramice vezi SA-28, 29,  acestea vor fi montate balustrade noi.
6. Ușile de exterior ce se vor demonta și se vor înlocui cu altele noi vor fi dotate cu mecanizm automat de închidere dimensiunile cu precizie se vor lua de la fața
locului nânduse cont de îndreptarea glafurilor și termoizolarea lor.
5. Conform caietului de sarcini soclul se solicita a fi termoizolat doar pînă lanivelul pereului Însă din punct de vedere a asigurării calită i în construc e o as el de
măsură nu poate fi executată făra interven i in pereul existent. As el incat acesta este  deteriorat pe unele por uni.  Înainte de a termoizola suprafața peretelui
se va curăți de impurități cu jet de apa sau aier, zonele detreriorate și evident reliefate se vor îndrepta cu mortar de ciment și nisip M150. După ce suprafața se
va usca pereții soclului se vor hidlroizola cu două straturi de mas că bituminuasă. Termozioarea pereților se va executa cu grosimile indicate în Detaliul 1 din
comp. PG planșa 4.
6. Tencuiala existentă de pe fațade pe zonele deteriorate se va restabili cu mortar de ciment și nisip până la restabilirea suprafeței plane.
7. Termoizolarea și finisarea fațadelor se va executa conform detaliilor și secțiunilor pe fațade de pe perimetrul construcției pe principiul sistemului ETICS
(Sistemul Compozit de Izolare Termică Exterioară)
8.  Toate rosturile între clădiri se vor executa conform sistemului ETICS, aplicânduse și profile de rost pentru straturile de termoizolare.
9. Toate muchiile de pe colțuri, coloane și grinzi se vor finisa cu aplicarea cornierilor pe plasă conform tehnologiei demontare în baza sistemului ETICS
10. Plăcile de termoizolare se vor lipi prin intermediul unui adeziv care se va aplica pe placă liniar pe perimetrul ei si  pe suprafața conform desenelor de pe
planșa SA-31.
11. Pe perete plăcile de termoizolare se vor fixa cu dibluri pentru termoizolaie din vată bazal că, lungimea carora, principiul și locul de fixare vezi planșa SA 32
12. Toate glafurile pe exterior a ferestrelor și ușilor se vor termoizola după montarea acestora cu o grosime peste profilul perimetral ale acestora de cel puțin
40mm.
13. Toate elementele de desupt ferestre care sunt ex nse de la suprafata fatadei se vor demonta.
14. Porțiune soclului termoizolat care este expusă fată de nivelul pavajului se va placa cu placi ceramice, culoare și textura acestora la etapa selectării se va
coordona co biroul de proiectări.
15. Toate inscripțiile și elementelor de decor de pe fațade se vor executa din materiale acrilice de o firmă specializată, iar fixarea lor de peretele termoizolat se
vor executa prin garnituri de decupare termică de purenită sau spumă de s clă pentru a evita apariția unor punți termice. În cazul apari ei unor dificultăți
tehnice privint evitarea apariției unor punți termice să se solicite consultări cu biroul de proiectări.
16. Invelitorile coper nelor existente  de la intrarile in cladire se vor stramuta la suprafata plana a peretelui finisat.

Nr.
poz. Elemente Tip finisare Culoare Obiec i

1
2
3
4
5
6
7

Soclu

Pere

Burlane, acoperiri
(existente)

Pere
Placare cu placi ceramice ð=10mm

Tencuiala decora va bordo - RAL 3004
 albastru- RAL 5015

crem - RAL 9001

 BORDEROU MATERIALE DE FINISARE PENTRU FAȚADĂ

8

gri-intunecat

10 Balustrade

Tencuiala decora va

Pere Tencuiala decora va

9
Vopsea sa nata

Jgheaburi, burlane

11 Picturi murale mul colorTencuiala decora va
roșu RAL 3020

Tabla  0.5mm

Tabla zincata  0.5mm
antracite RAL 7024

 RAL 9006

gri - RAL 7046Pere Tencuiala decora va

Pere Tencuiala decora va galben - RAL 1023
verde - RAL 6037Pere Tencuiala decora va
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NOTE:

1. Înainte de montarea ferestrelor noi glafurile golurilor se vor îndrepta și termoizola conform
detaliilor de montare a fersetrelor.
2. Dimensionarea ferestrelor cu exac tate se vor lua la fata locului  ninduse cont si de indreptarea
glafurilor si termoizolarea lor.
3. Toate parapetele existente de pe acoperis se vor decoperta de tabla zincată existentă, se vor cură
de zonele deteriorate și se vor restabili cu tencuiala  până la obținerea unei supreafețe plane. Toate
parapetele se vor termoizola iar apoi se vor acoperi cu tablă  profilată RAL7024.
4. Scările existente se vor reconstrui  si placa cu placi ceramice vezi SA-28, 29,  acestea vor fi montate
balustrade noi.
6. Ușile de exterior ce se vor demonta și se vor înlocui cu altele noi vor fi dotate cu mecanizm
automat de închidere dimensiunile cu precizie se vor lua de la fața locului nânduse cont de
îndreptarea glafurilor și termoizolarea lor.
5. Conform caietului de sarcini soclul se solicita a fi termoizolat doar pînă lanivelul pereului Însă din
punct de vedere a asigurării calită i în construc e o as el de măsură nu poate fi executată făra
interven i in pereul existent. As el incat acesta este  deteriorat pe unele por uni.  Înainte de a
termoizola suprafața peretelui se va curăți de impurități cu jet de apa sau aier, zonele detreriorate și
evident reliefate se vor îndrepta cu mortar de ciment și nisip M150. După ce suprafața se va usca
pereții soclului se vor hidlroizola cu două straturi de mas că bituminuasă. Termozioarea pereților se
va executa cu grosimile indicate în Detaliul 1 din comp. PG planșa 4.
6. Tencuiala existentă de pe fațade pe zonele deteriorate se va restabili cu mortar de ciment și nisip
până la restabilirea suprafeței plane.
7. Termoizolarea și finisarea fațadelor se va executa conform detaliilor și secțiunilor pe fațade de pe
perimetrul construcției pe principiul sistemului ETICS (Sistemul Compozit de Izolare Termică
Exterioară)
8.  Toate rosturile între clădiri se vor executa conform sistemului ETICS, aplicânduse și profile de rost
pentru straturile de termoizolare.
9. Toate muchiile de pe colțuri, coloane și grinzi se vor finisa cu aplicarea cornierilor pe plasă conform
tehnologiei demontare în baza sistemului ETICS
10. Plăcile de termoizolare se vor lipi prin intermediul unui adeziv care se va aplica pe placă liniar pe
perimetrul ei si  pe suprafața conform desenelor de pe planșa SA-31.
11. Pe perete plăcile de termoizolare se vor fixa cu dibluri pentru termoizolaie din vată bazal că,
lungimea carora, principiul și locul de fixare vezi planșa SA 32
12. Toate glafurile pe exterior a ferestrelor și ușilor se vor termoizola după montarea acestora cu o
grosime peste profilul perimetral ale acestora de cel puțin 40mm.
13. Toate elementele de desupt ferestre care sunt ex nse de la suprafata fatadei se vor demonta.
14. Porțiune soclului termoizolat care este expusă fată de nivelul pavajului se va placa cu placi
ceramice, culoare și textura acestora la etapa selectării se va coordona co biroul de proiectări.
15. Toate inscripțiile și elementelor de decor de pe fațade se vor executa din materiale acrilice de o
firmă specializată, iar fixarea lor de peretele termoizolat se vor executa prin garnituri de decupare
termică de purenită sau spumă de s clă pentru a evita apariția unor punți termice. În cazul apari ei
unor dificultăți tehnice privint evitarea apariției unor punți termice să se solicite consultări cu biroul
de proiectări.
16. Invelitorile coper nelor existente  de la intrarile in cladire se vor stramuta la suprafata plana a
peretelui finisat.
17. Plansa data vezi impreuna cu PC 1, 2.
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