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Eksisterende toi letrum Onskes sammenlagt med mellemgang mellem entre og kOkken for at etablere et
moderne brusebadevarelse med vaghengt toi let.

Samtidig @nskes den ikke berende vag mellem k6kken og det nuverende soveverelse nedrevet si  der
opnis en "kokkenf alrum" som det fremgir af vedlagte tegninger.

Den nuverende adski l lelse mellem toi letrum og mellemgang, som Onskes f jernet er en ca 50 mm tyk
slaggeveg uden berende funktion.

Opbvgning af badevarelse i.h.t. Bv & Bvg anvisnine 200. belastningsklasse "N":

Eksisterende breddegulv i  toi letrum og mellemgang t jernes si bjalkelag, indskudslag m.v. kan inspiceres.

lndskudslag f jernes og erstattes med isolering i .h.t .  By & Byg anvisning 200.

Nye vagge mod kOkken (opr. DOribning) samt mod entre opfores i  50 mm letbeton-blokke.

Sideveg i  nuverende mellemgang mod soveverelse (breddevag med puds pA ror pi begge sider)
bekledes med MK-godkendt "vandtet plade", Jackon el ler Wedi, min 9 mm.

Ny gulvhOjde settes i  samr6d med VVS-entrepren Or sA der er t i lstrakkel igt med plads t i l  at sikre t i ls lutning
af aflgb til eksisterende faldstamme.

Gulv opbygges med reglar c/c 300 mm pi tvars af opr. bjelkelag, t i ldannet si der er entydigt fald mod
kant-af lob med vandl6s (Blt icher el ler Unidrain) " mod 3 vagge".

Gulvplade, min 2L mm vandfast krydsfiner, p6l imes MK-godkendt "vandtat plade", Jackon el ler Wedi, min
L2  mm.

Alle hjOrnesamlinger f iber-armeres med MK-godkendt Vidrumssikrings-system, hvorefter gulv og samtl ige
vegge t i l  loft  pdf0res MK-godkendt Vidrumssikrings-membmran med en lagtykkelse pi min 1 mm.

Gulv og vegge t i l  loft  bekledes med MK-godkendt f l ise-bekladning.

Nyt toi let etableres som "veghengt toi let",  si  gennembrydning af nyt gulv undgis.

Kofdt og varmt vand fremfores fra kOkken til brus og hindvask iVA-godkendt PEX-rOr iferingsr4r,
formentl igf0rt under gulv hvor opr. vag mellem kOkken og sovevarelse har st iet.

I  nuverende toi letrum f indes fungerende aftrekskanal som kan fungere som aftrek fra nyt badeverelse.

Pi vegne af Sophie Raagaard Gronlund
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