NYE UDVENDIGE TRÆINDFATNINGER - 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.

TØMRERBESKRIVELSE

Fyr, spejlskåret, kerneandel 100%.
Rundhovede med lige kærv

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.
Alt beslag skal være korrisionsbehandlet og der anvendes galvaniseret skruer i rette dimensioner og med lige kærv.
Ny indvendig dækplade over vindue :
Skruer:
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Lodret snit i udvendig
vandret bunddækplade m.
skrå overkant og not i bund 1:1
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Vandret snit i udvendig lodret indfatning 1:1
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Mål:
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Tegningsnummer:

Udf. af/Godk.:

Sags nr.:

Rev. dato:

Dato:

Lodret snit i udvendig lodret indfatning 1:1
Overkant notes op i topdækplade
Der skræres ud i underkant for bunddækplade

Variabel

Udførelse
Alle profiler udføres nøjagtigt efter tegninger uden hjørneafrundinger eller andre profileringer end vist. Hjørnesamlinger udføres uden
kantafrunding.

Transparent, oliebaseret maling, Dyrups Gori 88, transparent, nuance nød
Dyrups Gori 22/7

Den vandrette topdækplade og den vandrette bunddækplade monteres først og derefter monteres den lodrette indfatning.
Topdækpladen skal monteres så overkant er skjult af udhængsbrædder.
Topdækpladens underkant skal slutte i samme højde på alle gårdvendte facader.
For korrekt placering henvises til vindues- og tagtegninger.

MALERBESKRIVELSE
Materialer og produkter
Udvendige træindfatninger:
Imprægnering af træ:
Udførelse
Træværk malerbehandles inden beslåning.
Det sikres, at træfugten er max. 20%
Der males med pensel på alle flader, der må ikke anvendes rulle.
Nyt træ, som indmures eller gøres utilgængeligt imprægneres.

Der henvises til følgende tegningssæt for vinduer og tag:

Dækpladens underkant
skal slutte i samme højde
på alle gårdvendte facader

Lodret snit i udvendig vandret topdækplade 1:1
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Fremtidige forhold
Nye udvendige træindfatninger - snit og beskrivelse

Revision og supplering af tegningsmateriale

Romerhusene

Variabel

