NY MØBELVÆG - BESKRIVELSE

Generelt
Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for
Kulturstyrelsen.
Redigeringen af det eksisterende tegningsmateriale er baseret dels på 1:1 detaljer af de enkelte bygningsdele udarbejdet af Lundqvist
Tegnestue i 1991 og dels på tegninger udarbejdet af Ejerlauget Romerhusene i 2000, der viser sammenbygningsdetaljer.
Supplerende opmålinger er udført i enkelte huse, hvorfor der kan forekomme mindre afvigelser fra hus til hus.
Den enkelte ejer skal ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse til at udskifte bygningsdele/foretage bygningsændringer. Tegningssættet for den
bygningsdel, der ønskes ændret, skal vedlægges ansøgningen. Kulturstyrelsen skal godkende ændringerne før disse må påbegyndes.
Ejerne af Romerhusene skal være opmærksomme på, at tegningssættet stilles til rådighed af Kulturstyrelsen og at Varmings Tegnestue kun
påtager sig ansvar for tegningsmaterialet og dets anvendelse såfremt tegnestuen yder rådgivning i det konkrete projekt.

MURERBESKRIVELSE
Materialer og produkter
Mørtel til opmuring af bagmur samt til udkast og puds:
Kalkmørtel K 100/750. Opmuring: Sa. 0-4- Puds: Sa. 0-2
Slutpuds - finpuds K100/250. Sa. 0-0.3
Sten: Gule bagmursten i udseende som eklsisterende.
Udførelse
Der hugges ud til vederlag for ny bjælke i ydermuren jf. tegning. Placering og dimension aftales med tømrer. Efter oplægning ommures bjælken
og overfladen afsluttes med lokal pudsreparation med lodret og vandret beskæring mod eksisterende puds.

TØMRERBESKRIVELSE

Vellagret, tætåret kernetræ af fyr, dimensionering som angivet på tegninger.
30 mm. MDF
Øverste felter - 6 mm. MDF
Nederste felter - 9 mm. MDF
4 mm. HDF
30 mm. møbelplade, lamellimet, beklædt med fyrretræsfinér på begge sider.

Fyr, spejlskåret, kerneandel 100%
T1
Bitumenbaseret, diffusionstæt murpap
Galvaniserede

Materialer og produkter
Nyt træ til udførelse af snedkerarbejdet skal være af bedste kvalitet iht. DS/EN 942:1997, Træ til snedkerbrug. Generel klassifikation af
trækvalitet iht. Træbranchens Oplysningsråd, TRÆ 50, kvalitet og egenskaber.
Træfugt, max 20% ved indbygning.
Alle beslag skal være korrisionsbehandlede og der anvendes galvaniserede skruer i rette dimensioner og med lige kærv.
Møbeltræ:
Konstruktionstræ:
Murpap:
Vinkelbeslag:
Rammetræ, sokkel, topdækplade,
lister og grebslister:
Gavlplade:
Pladefyldning:
Skydelåger:
Bundplade i overskab:

Udførelse
Kontruktion: Møbelvæg og overskabe bæres af skjult konstruktion i møbelvæggens loft. Evt. eksisterende bindbjælker afkortes, så der gøres
plads til ny langsgånde bjælke. Dimensionering og placering af nyt kontruktionstræ aftales på stedet. Bindbjælkerne fastgøres til eksisterende og
ny bjælke med vinkelbeslag. Den nye bjælke har i den ene ende vederlag i ydermuren hvor bjælken omvikles med murpap på alle flader, der
kommer i berøring med murværk. I den anden understøttes den af møbelvæggens lodrette gavlplade. Gavlpladen stabililseres to steder mod
udbøjning - ved overskabets bundplade og ved bordpladen. Bundplade og bordplade fastgøres forsvarligt til hhv. ydermur og gavlplade ved
hjælp af lægter.
Møbelvæg: Alle kanter på synligt træ skal være retkantede og affases ikke.
Mål og tolerancer
Møbelvæggen skal tætsluttes til mur og stolpe, således at fuge kan undgås.
Møbelvæggen skal monteres i lod og vage. Skydelåger skal gå frit og uhindret.

MALERBESKRIVELSE
Materialer og produkter
Gavlplade, skydelåger og pladefyldninger males med dækkende maling.
Dækplader, rammetræ, sokkel og lister kan stå umalet eller malet, såfremt der males anbefales dækkende maling.
Udførelse
Der males med pensel på alle flader, der må ikke anvendes rulle.
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Tegningshenvisning
Tegningssættet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. Det er vigtigt, at håndværkere får både beskrivelse og tegninger.

- Beskrivelse
- Tegning, snit og opstalt, 1:20
- Tegning, snit, 1:2

Følgende tegninger indgår i tegningssættet:
1/3
2/3
3/3

Alle mål kontrolleres på stedet

Dato:

Rev. dato:

Sags nr.:

Romerhusene
Revision og supplering af tegningsmateriale

Udf. af/Godk.:

A40 - 1/3

Tegningsnummer:

Mål:

Fremtidige forhold
Ny møbelvæg - Beskrivelse

VARMINGS TEGNESTUE

Kronprinsessegade 8 · 1306 København K Telefon 33 11 22 13 · Fax 33 11 81 84 · mail@varmings-tegnestue.dk

Skydelåge

Opstalt set fra stuen 1:20

Eksist. stolpe

Lodret gavlplade

Pladefyldning

Pladefyldning

Dækplade

Bordplade i køkken

Skydelåge

A

A

Skydelåge

Eksist. bjælke
Bindbjælker
(ved eksist. skal
disse forkortes)
Fastgørelse til eksist. og ny
bjælke med vindkelbeslag

Dækplade

Ny bjælke - ligger af på gavlplade og i ydermur

Lægte under bordplade - monteres til
bordplade og gavlplade

A
Vandret snit AA 1:20

Vandret
dækplade
Lodret
gavlplade

Vandret snit BB, loftplan 1:20

Pladefyldning

Pladefyldning

Skydelåge

Lægte under bordplade
monteres til bordplade og ydermur

A

Vederlag for ny
bjælke i ydermur

B

A

Ydermur

Ny bjælke
Bindbjælke

Snit 1:20

Lægte under bordplade monteres til bordplade
og gavlplade

Lægte over bundplade i
overskab - monteres til
bundplade og gavlplade

500

- Beskrivelse
- Tegning, snit og opstalt, 1:20
- Tegning, snit, 1:2

Følgende tegninger indgår i tegningssættet:
1/3
2/3
3/3

Alle mål kontrolleres på stedet
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Revision og supplering af tegningsmateriale
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Mål:
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Tegningsnummer:

Udf. af/Godk.:
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VARMINGS TEGNESTUE

Fremtidige forhold
Ny møbelvæg - snit og opstalt

Romerhusene

Dato:

Tegningshenvisning
Tegningssættet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. Det er vigtigt, at håndværkere får både beskrivelse og tegninger.

OK Bordplade 900

790
905

B

A

Ca. 560

22

Lodret snit 1:2

174

Brædder

Ny bjælke

Brædder med trådvæv

Topplade i overskab

Dørkarm til
køkken

Eksist. stolpe

Puds

6

Liste
45

Gericht

45

17

Bordplade og gavlplade fastgøres
forsvarligt til hinanden ved underliggende lægte. Derved sikres gavlpladen mod udbøjning.

Låge
4 mm HDF
30

17

17

30

45

75

30
Liste

Liste

45

6

Puds

10

Bundplade og gavlplade fastgøres
forsvarligt til hinanden ved overliggende lægte. Derved sikres gavlpladen mod udbøjning.
Bundplade i overskab
30 mm lamellimet møbelplade

Vandret Snit 1:2

Grebsliste Grebsliste
Fyr
Fyr

30
45

Puds

11

7
Bordplade

29

- Beskrivelse
- Tegning, snit og opstalt, 1:20
- Tegning, snit, 1:2

Følgende tegninger indgår i tegningssættet:
1/3
2/3
3/3

Alle mål kontrolleres på stedet

Romerhusene
Revision og supplering af tegningsmateriale
Fremtidige forhold
Ny møbelvæg - Vandret og lodret snit - Detalje

VARMINGS TEGNESTUE

Kronprinsessegade 8 · 1306 København K Telefon 33 11 22 13 · Fax 33 11 81 84 · mail@varmings-tegnestue.dk

A40 - 3/3

Tegningsnummer:

Udf. af/Godk.:

Mål:

Sags nr.:

Rev. dato:

Dato:
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Tegningshenvisning
Tegningssættet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. Det er vigtigt, at håndværkere får både beskrivelse og tegninger.

25

Plade tilskæres
omkring stolpe.
30 mm MDF gavlplade
(pladen bærer langsgående bjælke i
møbelvæggens loft)

30
Liste
10

29

29
8

Bordplade og gavlplade fastgøres
forsvarligt til hinanden ved underliggende lægte. Derved sikres gavlpladen mod udbøjning.

Bund i underskab
(højde kan variere)

22

Grebsliste Grebsliste
Fyr
Fyr

15
15
5

12

12

7

17

6 mm MDF
29

2
2
Sokkel

Grebsliste
75

4 mm HDF
9 mm MDF

17
Grebsliste
45
45

