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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА IVIАТЕРИАЛИ

Име на кандидата: диагностично-консултативен цеигьр I Бургас

Име на проекта: Въвежаане на мерки за енергийна ефективноет в сграда на “Диагностично-консултативен
центьр I Бургас”, находящ ее в УНИ I, кв. 4 к/с ‘Зорница” - гр. Бургас

Част: Архитектура

J(Q по Вид на актива Ед.мир Технически параметри, характеристики на доетавката
ред (доставката) ка

I Шайба за ъглошлайф бр. Карбоф iексова шайба за рязане на неръждаема стомана

Профил PVC петкамерен: (Ув) i,28В МЖ;
(Уг) i,28В/М2К: Уф) 1,49В ги2К.
,двосii стьклопаке 24 мм от едно флоатно и едно К

.доi рама- РУС-врати стьклопакет м2
стык iocU 2.0W м К
БДС EN 12608 ил” еквивалент и БдС EN ‘435 I-I или
еквивалент

З Клиноведървени иЗ Комплект дървени клинове

4 Болтовесредни бр Болт 558М 14х30

Монтажна еднокомпонентна полиуретанова пяна със
5 Уплътн”телна пяна .; затворени пор”, която има отлична звукоизолация и

топлоизолация
PVC петкамереi-i,двоен стъклопакет I бмм - 85 I 7Осм с

дограма - РУС прозорци със ,-

б м2 оообщен коефиLlиент на топлопреминаване Uoo 1.4
стык iопакет

W rn2К.
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Вароциментен разтвор мЭ Състав:строителна нар, цимент, пясък, добавки 1:5:18

8 [“пс кг Строителен rune

Сух продукт на база rune с добавенu пълнители,
9 Шпакловъчна смес кг забавители u полuмерни

добавки. Разходна норма: около 0,500-0,750 КГ ММ м2

Вододисперсиопна боя с акрилатен сиолимер Във нодна
10 Боя латексова кг фаза;Плътност: i,50kg/drnз;Разкод:-0.I25-0.I30 кг м2 за I

. . - - рька

1/ Оцветител кг Плът”ост: I ,SОkg/drn3

12 Шкурка бр ф 225 Р080

/3 IВР~ 4 CM м2 б 4см, Х 0035 W/mК,БДС EN 13163 unu еквивалеит

‘4 дюбели PVC с шайби бр термофлекс дюбел с nластмасов nupo” 1060 140 мм

строителе” разтвор за изработване на армирана
ID двуслоина шпакловъчна смес за х~s шnакловка “а ц”меiiтова основа с фибри

Алкалоустойчива стъклофuбърна мрежа с растер Sх5мм;
16 мрежа nластмасова “2 145гр. м2

I с’ вгs lОсм “2 6 lОсм, Х 0.035 W rnK БдС ЕNIЗI6З, или екв”валент

PVC профил за ъгли с интегрирана алкалоустойчива
? 6 Ъглови профuли « стьклотекстилна мрежа за оформяне на ъгли 90°: размер

на мрежата 10 х IS cm. дължина 2.5 м
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РУС ъглов профил с водооткапваща функция с
I в Водооткапнащи ПрОфИЛИ М интегрирана алкалоустойчива стьклотекстилна мрежа -

размер на мрежата I I х I I cm, дължина 2.5 м

водна полимерна дисперсия, пропропусклив, проникващ
/8 грунд за минер.мазилка Кс

в основата и подобряващ сцеплението

/9 Силикатна мазилка к~ силикатна, d 2 мм, БдС EN! 3164 или еквивалент

20 х~s 5см м2 б Sсм, ?. 0.033W mК,БДС ЕNIЗ 164 или еквивалент

2/ х~s IОсм м2 6 IОсм, 1 0.033 W rnK, БдС EN 15824, или еквиваленi

22 Каменна вата IОсм м2 6 lОсм,lООкг/мЗ1 0037 W/mK

23 Бетон к mc Cl 5 20 (В20) мЭ C 20 25

етроително лепило на циментова основа с полимерни
24 лепило kg добавки, предназначено за iепене на Топлоиолациоони

плоскости от експандиран полистирол

двупластова битумна хидроизолация. модифицирана със
2 хидроизолация по стена «2

стиролбутадиен стирол .разход 15 кг м2

двупластова битумна хидроизолапия. модифицирана сьс
26 мазана кидроизолация в у х~s «2

стиролбутадиен стирол, разход 3.5 кг м2
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ХИдРОИЗОЛАL’ИОННА МЕМБРАНА ЗА БОРДОВЕ,
ХИДРОИЗОЛАЦИОI-II-IА МЕМЬРАНА, ВИНТОВЕ

2 Хидроизолация б О,2см р, САМОНАРЕЗI-iИ ПОЦИНКОВАНИ С ШАЙБИ,
ЛЕПИЛО ЗА МЕМБРАНА ПО БОРДОВЕ, PVC
ЛАМАРИНА

28 Алуминиева ламарина м2 дебелина Мин. 0.6 мм

,. Дебелина МиН. 0.6 мм, опочна тръба на шарнирна връзка,
29 Казанчета от алуминиева ламарина Ор.

листоуловител, ревизия, клапа

Водосточни тръби от алуминиева
30 .и” дебелина Мин. 0.6 мм , вкл. скоби

ламарина

Седящи улуци от алуминиева
31 я2 дебелина мин. 0.5 мм

ламарина

32 Тръбно фасадно скеле м2 Документ” за годност, разрешение за ексллёатация

Hoде”’ проек
(iрх
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