
Nova GK stena 
d = 12,5 cm, 
Rw = 67 dB 
npr. Knauf W112 ali enakovredno
* stojke - profil CW 100
* zvočna izolacija - MW d=100 mm
* obloga obojestransko -  GK plošče 
  (plošča Silentboard 2 x 12,5 mm)

Nova GK stena 
d = 12,5 cm, 
Rw = 67 dB 
npr. Knauf W112 ali enakovredno
* stojke - profil CW 100
* zvočna izolacija - MW d=100 mm
* obloga obojestransko - GK plošče
  (plošča Silentboard 2 x 12,5 mm)

Nova GK obloga
d = 2,5 cm + stojka h=100 mm 
npr. Knauf W628B ali enakovredno
* stojke - profil CW 100
* obloga - GK plošče  
  (osnovna 2 x 12,5 mm)

Nova GK obloga
d = 2,5 cm + stojka h=100 mm 
npr. Knauf W628B ali enakovredno
* stojke - profil CW 100
* obloga - GK plošče  
  (osnovna 2 x 12,5 mm)

Obstoječa vrata: 
Vratno krilo se sname in shrani 
kitanje in barvanje zoba vrat
barvanje vratnih nasadil

Dvig nivoja tlaka na višino praga obstoječih dvokrilnih vrat
v območju nove niše h=cca 20 mm
površina cca 3,5 m2
* hrastov parket položen pravokotno na odprtino vrat
  širina deščic enaka kot obstoječi parket
* prag š = cca 17cm med podbojem novih vrat
vse premazano z oljem za parket s trdimi voski 
po vzoru premaza obstoječega tlaka

Nova GK obloga
d = 2,5 cm + stojka 27 mm
npr. Knauf W623 ali enakovredno
* stojke - C-profil 60 x 27 pritrjeno na steno, tla in EI kanal (blok kovice)
* obloga - GK osnovna plošča  (2 x 12,5 mm)

dušenje zvoka proti sosenjemu prostoru:
* med obstoječim zidom in instalacijami - MW tesno zatlačena ali na nedostopnih mestih PU pena
* med instalacjami in novo oblogo - MW tesno zatlečena
Zvočna izolacija je vgrajena v celotni dolžini nove GK obloge!

Nova vrata 98/224 cm (zidarska odprtina)
izdelana po vzoru obstoječih
lesen podboj, leseno krilo,
Rw = 27 dB
bele barve (isti ton kot obstoječa vrata)
vrata se nalegajo na prag
okvir na podboju š=170/30 mm - kopija obstoječega na novejših vratih
trojno trokrako nasadilo
kljuka z enojnim ščitom, polirana medenina po vzoru obstoječe
cilindrična ključavnica s sistemskim ključem

Nova talna zaključna letev h=100/15 mm
izelana po vzoru obstoječe
na stiku novih sten in tlaka po vsej dolžini
stik med tlakom in steno pred pontažo stene  
dodatno tesnjen s trajnoelastično tesnilno maso

Nova GK obloga
d = 2,5 cm + stojka 27 mm
npr. Knauf W623 ali enakovredno
* stojke - C-profil 60 x 27 pritrjeno na steno, tla in EI kanal (blok kovice)
* obloga - GK osnovna plošča  (2 x 12,5 mm)

dušenje zvoka proti sosenjemu prostoru:
* med obstoječim zidom in instalacijami - MW tesno zatlačena ali na nedostopnih mestih PU pena
* med instalacjami in novo oblogo - MW tesno zatlečena
Zvočna izolacija je vgrajena v celotni dolžini nove GK obloge!

Čep iz GK plošče in mavca v EI kanalu na stiku s steno d=5 cm.
Dvojna GK plošča z izrezi za instalacijem.
Vgradnja v kanal z mavcem.

Nova GK stena 
d = 15 cm, 
Rw = 67 dB 
npr. Knauf W112 ali enakovredno
* stojke - profil CW 100
* zvočna izolacija - MW d=100 mm
* GK plošče obloga obojestransko - plošča Silentboard (2x12,5 mm)

Čep iz GK plošče in mavca v EI kanalu na stiku s steno d=5 cm.
Dvojna GK plošča z izrezi za instalacijem.
Vgradnja v kanal z mavcem.

Čep iz GK plošče in mavca v EI kanalu na stiku s steno d=5 cm.
Dvojna GK plošča z izrezi za instalacijem.
Vgradnja v kanal z mavcem.
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V/Š = 446 / 740 (0.33m2) Allplan 2018

Ustavno sodišče RS
Stavba Cankarjeva 5
Preureditev pisarn v 2. nadstropju
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