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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST  01-1 są wymagania dotyczące robót 
pokrywczych z papy termozgrzewalnej z przygotowanie m podło Ŝa , renowacji papy 
oraz robót murarskich, tynkarskich, malarskich  przy istniejących kominach powyŜej połaci 
dachowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : „Wykonanie remontu dachu na 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego18”. 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą SST - 01-1 
1.3.1. Rozbiórki :  
- demontaŜ instalacji odgromowej na długości dachów objętych remontem, 
- zerwanie papy termozgrzewalnej oraz płyt PW11 gr.15cm ( segm. „C” pod centralą  
  klimatyzacyjną ) oraz papy wzdłuŜ rynien na całym dachu oprócz segm.”A”, 
- rozbiórka rynien, rur spustowych  i obróbek blacharskich na długości dachów objętych  
  remontem tj. wzdłuŜ segm. „B” i „C” oraz wzdłuŜ dachu nad świetlikiem (segm.”C”),   
- na kominach wentylacji grawitacyjnej usunięcie kominków z blachy nierdzewnej, obróbek  
  blacharskich oraz czap betonowych, 
- demontaŜ i ponowny montaŜ nasad wentylacji mechanicznej na modernizowanych  
  kominach. 
 
1.3.2. Roboty remontowe : 
a/ remont pokrycia dachowego nad cz ęścią segm. „C” pod central ą klimatyzacyjn ą : 
- oczyszczenie podłoŜa i wypełnienie większych ubytków masą szpachlową   
  szybkowiąŜącą następnie zagruntowanie podłoŜa Dysperbitem, 
- uszczelnienie wszystkich przejść przez strop masą plastyczną i obrobienie kołnierzem  
  kauczukowym,   
- przymocowanie do dachu styropianu EPS 100 gr.15cm z wyrobieniem  przeciwspadków,  
- ułoŜenie papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej wraz z kominkami  
  odpowietrzającymi,  
- wykonanie obróbek blacharskich i montaŜ rynnien z blachy ocynkowanej, 
 
b/ remont kominów wentylacji grawitacyjnej powy Ŝej połaci dachowej na budynku : 
- na segm. „A” ocieplenie rur wentylacji grawitacyjnej i obudowanie ich blachą cynkowo – 
   tytanową ; 
- na kominach wentylacji grawitacyjnej wskazanych w Opinii Kominiarskiej (załączonej do  
  dokumentacji  przetargowej) wykonanie podmurówki z cegły pełnej, otynkowanie  i  
  malowanie oraz obróbki z blachy cynkowo-tytanowej ;  
- montaŜ nowych czap betonowych na modernizowanych kominach wentylacji  
  grawitacyjnej, 
 
c/ nowe rynny z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy fi 150mm wzdłu Ŝ segm. „B” i 
„C” oraz nowe rynhaki, obróbka pasa nad i podrynnowego z blachy ocynkowanej i pas 
nowej papy termozgrzewalnej o szerokości 100cm na długości nowych rynien;  
nowe rury spustowe fi 125mm  + nowe obejmy + czyszczaki nad terenem i wprowadzenie 
rur do studzienek kan. deszczowej przy budynku; 
 
d/ nowe rynny z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy fi 75mm wzdłu Ŝ dachu nad 
świetlikiem (segm.”C”)   oraz nowe rynhaki, obróbka pasa nad i podrynnowego z blachy 
ocynkowanej; nowe rury spustowe fi 75mm  – dodatkowa rura spustowa w połowie długości 
kaŜdej rynny ; na rurach spustowych kształtki wylewkowe, na dachu pod wylewką dodatkowy 
pas papy termozgrzewalnej od rury aŜ do krawędzi dachu głównego, 
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e/ smarowanie istniej ącego pokrycia z papy  z przygotowaniem podłoŜa, na dachu nad 
segmentem „B”, „C” i „D” w tym równieŜ na dachu nad świetlikiem (segm.”C”) i nad 
maszynownią (segm.”B”). 
 
f/ odtworzenie  instalacji odgromowej  oraz nowe odcinki instalacji na kominach wraz z 
pomiarem rezystancji uziemienia w strefach objętych remontem opisanym w punktach od „a” 
do „d” ; konserwacja połączeń zwodów instalacji przez smarowanie na całym dachu 
(segmenty od „A” do „D”). 
 
1.4.    Prace towarzysz ące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01-1”. 

  
1.5.  Nazwy i kody  :  
a/  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych -  kod 45260000-7 
b/  Naprawa i konserwacja  dachów -  kod 45261900-3 
c/  Roboty murarskie  -  kod  45.262500- 6 
d/  Tynkowanie – kod 45410000 – 4 
e/  Wykończeniowe roboty budowlane – kod  45.400000,  
 
1.6.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-01-1 są zgodne z odpowiednimi normami, równieŜ 
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. 
 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej.   

 
Wszystkie uŜyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 
2.1. Materiały podstawowe  
1. Płyty styropianowe  EPS 100  gr.15cm : współczynnik przewodzenia ciepła  
0,038W/(m K) ; napręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym � 100 kPa ; 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty � 200 kPa ;klasa E reakcji 
na ogień; 
 
2. Papa termozgrzewalna  asfaltowo-polimerowa :  
- podkładowa z wkładką nośną z welonu szklanego 100g/m2 grubości 3,5mm, minimalna siła 
zrywająca wzdłuŜ = 300N, poprzecznie = 200N , wydłuŜenie względne przy zrywaniu nie 
mniej niŜ 2%, minimalna temperatura giętkości –200 C; 
- nawierzchniowa z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niŜ 230g/m2 
grubości 5,2mm , minimalna siła zrywająca wzdłuŜ = 800N, poprzecznie = 800N, wydłuŜenie 
względne przy zrywaniu nie mniej niŜ 40%; minimalna temperatura giętkości –200 C; 
 
3. Masa asfaltowa do stosowania na zimno do zagruntowania podłoŜa przed ułoŜeniem 
papy zgrzewalnej oraz do konserwacji istniejącego pokrycia papowego. Zalecana jest masa 
dyspersyjna (bezrozpuszczalnikowa) asfaltowo –kauczukowa np. DYSPERBIT. 
 
4. Kominki wentylacyjne   w tym samym systemie co papa w ilości 1szt./ 40-60m2. 
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5. Blacha stalowa ocynkowana  gr. min. 0,6mm dla obróbek dachu pokrywanego papą   
    oraz na pasy pod i nadrynnowe przy nowych rynnach. 
 
6. Blacha tytanowo-cynkowa gr.min.0,8mm. Wytrzymałość na rozciąganie  
Rm min=150N/mm2;  wydłuŜenie A50 mm min.150% ; wydłuŜenie trwałe max.0,1% . Kolor 
blachy taki jak w ofercie firmy „Rheinzink” pod nazwą „patyna pro grafit”. 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem 
prostym. Blacha nie moŜe się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyŜ w obecności 
wody powstaje korozja kontaktowa.   
 
7. Otulina z wełny skalnej,  pokryta jednostronnie folią aluminiową z zakładka 
samoprzylepną, niepalna klasa A1;  λ= 0,032 W/(m K), ( np.PAROC) 

     
  8. Rynny, rury spustowe wraz z ł ącznikami ( kolanka itd.) z blachy ocynkowanej 

gr.0,55mm.  Rynny o średnicy 150 i 75mm . Rury spustowe o średnicy odpowiednio 125 i 
75mm. 
 
9. Zaprawa cementowa  naprawcza, wodo i mrozoodporna, charakteryzująca się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoŜa, urabialnością, nie wymagająca pielęgnacji. (takie 
właściwości posiada produkt Sika Refie-2000).   
 
10. Cegła  pełna  ceramiczna kl.150 , 
 
11. Prefabrykaty Ŝelbetowe „czapy kominowe” z betonu B20, zbrojone stalą fi 6 A-0, siatka 
o oczkach 10x10cm, płyty o przekroju dwuspadowym grubości 50 do 70mm z kapinosem na 
obwodzie,  

  
12. Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna  marki 5MPa, przygotowana fabrycznie, 
 
13. Farba emulsyjna zewn ętrzna,  biała, z dobrą przyczepnością do starych tynków  i  
powłok malarskich ;  
 
14. Pręty stalowe ocynkowane  fi 6mm i wsporniki betonowe do instalacji odgromowej. 
 
2.2. Materiały pomocnicze : 
- do wyprawek  tynk cienkowarstwowy  : klej + siatka + tynk w tym samym systemie i 
  kolorze co istniejący na budynku Starostwa, 
- do wyprawek  farba do powierzchni metalowych  , ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna,  
  podkładowa I nawierzchniowa, 
- bednarka stalowa ocynkowana – taśmy szerokości 20mm i 40mm, grubości 4mm do   
  zamocowania rynny , 
- Zaprawa cementowo – wapienna do wznoszenia murów marki  5MPa, 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach, 
- Spoiwo cynowo – ołowiowe, 
- gaz propan - butan, 
- kleje, pianki rozpręŜne, styropian dylatacyjny, 
- elementy do montaŜu rynny , 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia  
  dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

      
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4.  TRANSPORT  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,  przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Remont pokrycia dachowego nad cz ęścią segm. „C” pod central ą klimatyzacyjn ą : 
 
5.1.1.Naprawa i przygotowanie podło Ŝa  
1/. Po zerwaniu papy i styropianu naleŜy ustalić słabe miejsca na stropie gdzie jest moŜliwa 
infiltracja wody opadowej i dokładnie je uszczelnić. RównieŜ wszystkie przejścia przez strop 
kanałów wentylacyjnych, przewodów elektrycznych  i innych instalacji oraz miejsca oparcia 
konstrukcji wsporczej centrali klimatyzacyjnej starannie uszczelnić masą plastyczną i obrobić 
kołnierzem kauczukowym.  
Ubytki i nierówności betonowej powierzchni dachu naleŜy wypełnić i wygładzić przy uŜyciu 
zaprawy cementowej marki 8MPa. Zaprawa powinna być wodo i mrozoodporna, 
charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoŜa, urabialnością, nie 
wymagająca pielęgnacji. (takie właściwości posiada np. produkt Sika Refit-2000). 
Po uszczelnieniu dachu a przed ułoŜeniem styropianu naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności przez polanie dachu wodą z barwnikiem np. czerwonym  i obserwować sufit 
na III piętrze. W razie przecieków, ustalić miejsca nieszczelne i ponownie uszczelnić. 
Ponowić próbę aŜ do skutku czyli pełnej szczelności. 
 
2/. Po uzyskaniu pewności, ze dach jest szczelny całą powierzchnię dachu oczyścić z 
zanieczyszczeń i zagruntować masą asfaltową do stosowania na zimno np.DYSPERBITem .   
 
5.1.2. UłoŜenie styropianu i papy termozgrzewalnej  
Na przygotowanym podłoŜu ułoŜyć płyty styropianu i zamocować je kołkami do podłoŜa.  
Przykleić pierwszą warstwę : papę podkładową z wkładką nośną z welonu szklanego 
100g/m2 grubości 3,5mm a na niej nawierzchniową z wkładką z włókniny poliestrowej o 
gramaturze nie mniejszej niŜ 230g/m2 grubości 5,2mm . 
Wstęgi papy układać równoległe do okapu z zakładem szerokości minimum 12 cm.  
Wszystkie warstwy pokrycia powinny być ułoŜone w tym samym kierunku z przesunięciem 
zakładów względem siebie na wstęgach poszczególnych warstw papy o 50%. 
Wstęgi papy naleŜy zgrzewać do podłoŜa całą powierzchnią . Gwarancję szczelności 
wykonanego pokrycia przy jej zgrzewaniu daje ciągła wylewka bitumu na zakładach. 
W trakcie robót pokrywczych na dachu osadzić kominki wentylacyjne zalecane przez 
producenta papy, w rozstawie zapewniającym ilość 1szt./ 40-60m2. 
Papę wywinąć na kominy i docisnąć listwą z blachy ocynkowanej. 
WzdłuŜ pasa rynnowego, przy ścianie świetlika dachowego, przy attyce, przy kominach itd. 
wykonać obróbki i opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
5.2. Remont kominów wentylacyjnych 
Na podstawie „Opinii nr P-III/137/2010” opracowanej przez Mistrza Kominiarskiego 
Bogusława Głowickiego  usunąć wskazane kominki z blachy nierdzewnej na kominach 
wentylacji grawitacyjnej oraz czapy betonowe.  
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5.2.1. Dla kominów Grupa XXVIII, XXIX, XXX (segm.”A”) wykonać ocieplenie istniejących rur 
wentylacji grawitacyjnej przy uŜyciu otuliny z wełny skalnej gr.6cm i tak ocieplone rury  
obudować blachą cynkowo –tytanową. Nad ocieplonymi rurami wykonać nowe obróbki z 
blachy jw. 
 
5.2.2. Dla kominów Grupa II, VI, VII, VIII (segm.”D”), X, XII, XXIII, XXI, XXV (segm.”B”), 
XXXII (segm. „A”) - wykonać podmurówkę z cegły pełnej, otynkować  i pomalować tynk.  
Wyprofilować boczne otwory wentylacyjne ze spadkiem na zewnątrz komina. Procent  
spadku równy 40% wyrobić betonem B15. Kominy nakryć prefabrykatami czap betonowych 
układanymi na zaprawie cementowej. Czapy powinny być większe od obrysu komina po 4cm 
na całym obwodzie. 
 
5.2.3. Komin Grupa XXVI na dachu segm.A” przylega do ściany segm.”B” . NaleŜy zdjąć 
czapę betonową, zamurować boczne otwory i osadzić 2 rury fi 150mm z blachy cynkowo –
tytanowej gr.0,6mm . Rury ocieplić wełną skalną gr.6,0cm i obudować blachą cynkowo –
tytanową gr.0,8mm na konstrukcji z 4 kątowników 40x40x4mm. U dołu i u góry komina z 
blachy,  wykonać opierzenia i obróbki z blachy cynkowo –tytanowej gr.0,8mm. Nad 
ocieplonymi rurami wykonać  „parasole” z blachy jw. 
Dolną, murowaną część komina otynkować i pomalować farbą elewacyjną.   
      
5.2.4. Wykonać roboty wewnętrzne zalecone w „Opinii nr P-III/137/2010” z 11.5.2010r. : 
a/ na I piętrze naleŜy zamurować otwór wentylacyjny oznaczony w „Opinii” symbolem  
„WLK I” na kanale Nr 2 w Grupie XXVI a pomieszczenie włączyć do komina Grupa XXV czyli 
wykuć otwór w kanale Nr 3 i osadzić kratkę wentylacyjną z PCV, 
 
b/ na I piętrze naleŜy zamurować otwór wentylacyjny na kanale Nr 6 przy kominie Grupa 
XXV nad sufitem podwieszonym, wykonać tynk kat III i pomalować 3x farbą emulsyjną białą. 
 
5.3 . Rynny i rury spustowe 
Rynny istniejące z PCV są w złym stanie więc naleŜy je usunąć wraz z rynhakami oraz 
pasem papy i blachy obróbek. W przypadku uszkodzenia podłoŜa przy demontaŜu naprawić 
podłoŜe a potem osadzić nowe rynhaki oraz pas pod i nadrynnowy i rynny. Rynhaki  
montować tak aby uzyskać spadek minimum 0,5% (dla rynny o długości 10,0m wynosi 5cm 
w najwyŜszym punkcie rynny). 
WzdłuŜ nowych rynien przykleić pas szer.1,0m z nowej papy termozgrzewalnej. Papę 
przykleić tak aby na długości papy była widoczna  ciągła wylewka bitumu . 
 
5.4. Istniej ące pokrycie z papy  naprawić : np. pęcherze powietrza naciąć i dokleić, inne 
uszkodzenia naprawić  zgodnie ze sztuką budowlaną. Na dachu stoją 2 stalowe stojaki dla 
anten i naleŜy pod nimi przykleić dodatkową warstwę papy. 
Naprawioną papę zagruntować Dysperbitem rozcieńczonym w stosunku 1 : 1 a następnie 
pokryć 2 x masą nierozcieńczoną w warstwach nie grubszych niŜ 1mm. Drugą warstwę 
moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej co poznaje się po zmianie barwy z 
brązowej na czarną. Ze względu na zawartość wody Dysperbit powinien być stosowany i 
przechowywany w temperaturach powyŜej +5o C – po przemarznięciu traci swoje 
właściwości.  
 
5.6. Inne roboty i instalacja odgromowa 
Po wykonaniu wszystkich robót na dachu  zamocować zwody instalacji odgromowej na trasie 
takiej samej jak przed remontem i połączyć z pozostałą instalacją. Na nowych kominach 
zamocować nową instalację odgromową  i połączyć z pozostałą instalacją. Wykonać pomiary 
rezystancji uziemienia i uzyskać wymagane w normach parametry.  
 
6. Kontrola jako ści  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów  i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy  jak za własne wykonanie.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,  
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania , zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest :   - dla izolacji poziomych  i pokryć  – 1 m2  , 

- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
    Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01-1. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH  
    Nie przewiduje się osobnej wyceny w/w robót, które są niezbędne do wykonania  

zamówienia w tym pracy i czynności opisane w  ST0-01 -1p.1.4 oraz w SST-01 p.1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01-1  „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-B- 20130:2001    Styropian do pokryć dachowych  
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
  Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z 

tkaniny  szklanej i welonu szklanego. 
PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
PN-61/B –10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
PN-EN 612 :1999  Systemy rynnowe z blach 
PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
                                   Ogólne zasady uŜytkowania, konserwacji i napraw. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-ISO 10005  Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.   
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Zdjęcie Nr 1 – konstrukcja wsporcza i centrala klimatyzacyjna; na prawo styk dachu ze 
ścianą świetlika nad segm.”C” 
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Zdjęcie Nr 2 – dach nad segm.”C” pod centralą klimatyzacyjną - do wymiany papa wraz z 
ociepleniem.  
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Zdjęcie Nr 3 – dach nad segm.”B” – pokryty został nową papą 08.2010r. ( zdjęcie jest 
wcześniejsze);  na lewo fragment komina Grupa X, na wprost centrala klimatyzacyjna nad 
segm „C”.  
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Zdjęcie Nr 4 – dach nad segm.”C”  i dalej nad „D” od strony parkingu  
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Zdjęcie Nr 5 – stojak pod antenę : papa połoŜona bez przyklejenia : pod nią gromadzi się 
wilgoć i niszczy właściwe pokrycie dachowe   
 


