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Óskað er eftir að fá að byggja sólskála sem viðbót við
eldra hús. Samþykki nágranna sem málið varðar liggur
fyrir. (skjal með undirskriftum lagt með erindi sem
fylgiskjal).

Sólskáli í fm.og rm.:

Brúttóflötur.: 13,2 m²
Rúmmál.:      35,5m³

BYGGINGARLÝSING.:

Almennt:
Um er að ræða sólskála við hús í Mosfellsbæ, Leirutanga 13A. Hliðar
verða að hluta steyptar til samræmis við eldra hús. Létt hefbundið
sperruþak. Gluggar og hurðir hefbundnir úr tré (sjá útlit). Gólf steypt með
gólfhita og t.d.flísalagt.

Sökklar: eru hefðbundnir úr járnbentri steinsteypu undir eldra húsi
             grundaðir niður á fast. Einangraðir að innan með 100mm
             frauðplasteinangrun. (pólýstýren).Sökklar undir sólskála
             grundaðir á púða eða notast við eldri sökkla sem fyrir eru.

Útveggir: steyptir og einangraðir að innan eins og  aðrir útveggir eldra
                húss.Allir útveggir skulu uppfylla kröfur um
                U-gildi= 0.3W/m²K.

Þak:  Burðarvirki þaks á núverandi húsi eru hefðbundnar timbur
         sperrur með 200mm þakull á milli sperra, klætt með
         borðaklæðningu, þakpappa og
         klætt hefðbundnu báruþakstáli, 2 stk loftunarrör í hverju sperrubili.
         Loft inni klædd a.mk.klæðningaflokki 2.
         þak á nýjum sólskála byggt upp með sperrum 45x245mm (c/c
         600mm). Tvö stk. loftunarrör 40mm í hvert sperrubil, steypt í bita
         sem kemur yfir glugga og hurða einingar að framanverðu.
         Ofan á sperrur klætt með 25x150mm borðaklæðningu (upp við hús
         skal bil vera 15mm milli borða vegna loftunar). Þar ofan á klætt
         með einu lagi af þakpappa, Isolakrar eða sambærilegt. Að síðustu
         klætt með báruþakstáli eins og er á eldra húsi. Einangrun 220mm
         steinull með vindpappa öðru megin. Rakavarnarlag Intello eða
         sambærilegt.
         Loftaklæðningar í sólskála skulu vera a.m.k. í klæðningarflokki 2.

Hurðir og gluggar:  hefbundnir timburgluggar og hurðir. K-gler í
                               gluggum. Svipaðir og aðrir gluggar í núverandi húsi
                               og frágangur þeirra sá sami.
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