
Töö nr:

Mõõt:

Joonise nr:

Kuupäev:

1:50
Neeruti, Kadrina vald, Lääne-Virumaa

AB Artes Terrae OÜ
Sulev Nurme

Tellija:

Joonis:

Töö:

Maastikuarhitekt:

Asukoht:Reg nr 12978320
Küütri 14, Tartu 51007
artes@artes.ee

Insener:

1670KP2

Mart Hiob

RMK

Neeruti muinaslinnuse külastustaristu projekt

11.06.17
Staadium: TP

09.03.17

9-3

Kuivkäimla (E3) mahuti

Märkused
1. Tualetipoti sisu, käimla sisustuse, sulused, hinged, ukseluku,tuulutustoru vihmakatte/tuuleventilaatori valib RMK.
2. Kaustatud on Fertil 2 m3 mahutit. Mahuti tellimisel tuleb täpsustada mahuti konstruktsioon ja paigaldus vastavalt
    tootja juhistele.
3. Tuulutustoru ja ühendustoru ühenduste kohta on antud kaks alternatiivi (D9; D9-1 ja D12; D12-1).
4. Kaeviku liivtäide tuleb tihendada kiht kihi kaupa (maksimaalne kiht 200 mm ühe korraga), et oleks tagatud
    hiljem paigaldatavate kruvivaiade püsivus.
5. Joonis on täiendatud vastavalt Külastustaristu rekonstrueerimisprojekti ekspertiisile, koostaja Ösel Consulting, koostatud
    mais 2017.
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tuulutustoru PVC VE110

tuuleventilaator (Biolan v analoog)

katuse läbiviik vastavalt
bituumensindli tootja
paigaldusjuhendile
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732 prilllaud, penoplast(Biolan v analoog)

ühendustorru
paigaldatav vahetatav
PVC sisekest, ühenduse
vastavalt ühendustoru
siseläbimõõdule;
sisekesta võib paigaldamata 
jätta, kui ühendustoru tuua
vaetult vastu isteplaadi laudist
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PVC muhvtoru, muhvi ja
tihendiga VE 315mm

kolmik PVC 315 x 110

malmluuk d200mm
tühjendustoru PVC VE200

isteplaadi kate 
tihe punnlaudis
100 x 32

istmeplaadi 
karkass 50 x 75
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kohalevalatav R/B plaat vastavalt
mahuti tootja juhistele

kinnitusrihmad vastavalt
mahuti tootja komplektile

keskkonnaklassile C4 vastavalt tsingitud, 
armatuuri külge keevitatud kinnitusrihmade
ankrud vastavalt mahuti tootja juhistele

eraldi kihtidena tihendatud ehitusliiv

tihendatud purustatud kruus

mahuti paigaldada soovitatavalt
1% kaldega tühjendustoru suunas
kaldu
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toruklamber 110 mm

960

LÕIGE TELJEL 1-1

käänik PVC VE110

440
PVC toru VE110

kolmik PVC 315 x 110

PVC toru VE110

kääniku ja kolmiku tihendid
ja ühendusdetailid vastavalt
konkreetse tootja juhistele

D9. TUULUTUSTORU ÜHENDUS

alusplaat vt D10

tuulutustoru ühendus
vt D9

isteplaadi kate tihe punnlaudis
100 x 32 mm

tühjendustoru VE200, 
malmluugiga

440 50 320 50 440
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ühendustorru
paigaldatav vahetatav
PVC sisekest, ühenduse
vastavalt ühendustoru
siseläbimõõdule;
sisekesta võib paigaldamata 
jätta, kui ühendustoru tuua
vaetult vastu isteplaadi laudist

istmeplaadi karkass 50 x 75

kui kasutatakse 
D9-1; D12-1
kohast lahendust 
on keskmiste talade
vahe 410 mm
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eraldi kihtidena tihendatud ehitusliiv

tihendatud purustatud kruus

mahuti paigaldada soovitatavalt
1% kaldega tühjendustoru suunas
kaldu

keskkonnaklassile C4
vastavalt tsingitud,
armatuuri külge keevitatud
kinnitusrihmade ankrud
vastavalt mahuti tootja juhistele

kohalevalatav R/B plaat vastavalt
mahuti tootja juhistele
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armatuurvõrk 200/12AIII
(täpsusada vastavalt mahuti
tootja juhistele)

D10. ALUSPLAAT

kinnitusaasade
asend vastavalt 
tootja juhistele,
ühendatakse
armatuurvõrgu
külge

D 9-1; 12-1. TUULUTUSTORU JA 
KÄIMLATORU ALTERNATIIVNE ÜHENDUS

ühendustoru PVC VE 400 mm,
viiakse kuni isteplaadini

tihendiga ühendusmuhv 110 mm

PVC toru 110mm, paigaldatakse
mahuti teljele, tuuakse välja
teiselt poolt seina
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