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Budynek rehabilitacji administracji z łącznikiem
rzut parteru, elewacja południowa
Budynek rehabilitacji administracji z łącznikiem
rzut parteru, elewacja zachodnia
Budynek rehabilitacji administracji z łącznikiem
rzut parteru, elewacja wschodnia
Budynek rehabilitacji administracji z łącznikiem
rzut parteru, elewacja północna
Łącznik Rehabilitacja-Pensjonariusze
pochwyty pochylni wewnętrznej
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Rzuty i elewacja zachodnia
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Rzuty i elewacja wschodnia
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Rzuty i elewacja północna i południowa
Łącznik Pensjonariusze-Stołówka
Rzuty, przekroje, elewacje i detale łącznika
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Balustrady balkonów
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Balustrady tarasów
Rampy przy łączniku Rehabilitacja-Pensjonariusze
Rampa północna przy łączniku Pensjonariusze-Stołówka
Rampa południowa przy łączniku Pensjonariusze-Stołówka
Odcinek A rampy wzdłuŜ budynku pensjonariuszy
Odcinek B rampy wzdłuŜ budynku pensjonariuszy
Budynek stołówki z hotelem i salą wielofunkcyjną
rzuty i elewacja wschodnia
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Budynek stołówki z hotelem i salą wielofunkcyjną
rzuty i elewacja zachodnia
Budynek stołówki z hotelem i salą wielofunkcyjną
rzuty i elewacja północna i południowa stołówki z hotelem
Budynek stołówki z hotelem i salą wielofunkcyjną
rzuty i elewacja północna i południowa sali wielofunkcyjnej
Rampa północna przy sali wielofunkcyjnej
Kaplica z łącznikiem - rzuty i elewacja południowa
Kaplica z łącznikiem - rzuty i elewacja zachodnia
Kaplica z łącznikiem - rzuty i elewacja północna
Kaplica z łącznikiem - rzuty i elewacja wschodnia
Rampa przy wejściu głównym do budynku pensjonariuszy
Balustrada na rampie wschodniej przy kaplicy
Domki 4-pokojowe - rzuty i elewacje
Domki 3-pokojowe - rzuty i elewacje
Domki 4 i 3-pokojowe
Balustrady balkonów i obudowa słupów
Detale ociepleń
Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu
Przekroje terenu
Zestawienie stolarki
Zestawienie stolarki
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
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2.

Podstawa opracowania
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynków.
Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego.
Ekspertyzy techniczne.
Uzgodnienia branŜowe i z rzeczoznawcami PPOś.
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania
„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”,
składającego się z dwóch części:
I CZĘŚĆ – ROBOTY BUDOWLANE
II CZĘŚĆ – PRACE INSTALACYJNE

3.

Lokalizacja oraz istniejący stan zagospodarowania działki:

•
•
•
•
•
•
•

4.

Kompleks budynków DPS w Lisówkach zlokalizowany jest w otoczeniu gruntów
rolnych od południa i północy, lasów od strony północno - wschodniej oraz od
zachodu rozlewiskami rowu melioracyjnego, na powierzchni ~30 ha, w gminie
Dopiewo.
Kompleks budynków składa się z następujących obiektów:
Budynek rehabilitacji administracji z łącznikiem
Budynek pensjonariuszy z pralnią z łącznikiem
Budynek stołówki z hotelem i salą wielofunkcyjną
Kaplica z łącznikiem
Domki 3 i 4-pokojowe
Kotłownia
GaraŜe
Poszczególne obiekty wzniesiono lub rozbudowano w technologii tradycyjnej:
ściany murowane, stropy gęstoŜebrowe i z płyt kanałowych, w części istniejącej
typu DMS, dachy o głównej konstrukcji stalowej i krokwiach drewnianych, klatki
schodowe Ŝelbetowe. Szczegółowo wg opisów na dokumentacji pierwotnej, na
podstawie której wzniesiono obiekty. Budynki wyposaŜone są w instalacje
centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej, elektroenergetyczną, wodno kanalizacyjną z miejscową oczyszczalnią ścieków i telefoniczną. Zasilanie w
ciepło z istniejącej kotłowni olejowej.
Ze względu na obowiązującą normę cieplną powyŜsze budynki przewidziane są
do termomodernizacji. Dodatkowo ze względu na nowe źródła ciepła budynek
garaŜu będzie miał zmieniony kąt dachu, dostosowany do baterii słonecznych.
Teren wokół budynków jest w pełni uzbrojony oraz wyposaŜony w układ
drogowy z chodnikami. Przy budynkach znajdują się pochylnie, które po
ociepleniu ścian nie spełnią obowiązujących przepisów (będą za wąskie) oraz
murki oporowe, które ze względu na stan techniczny, przewidziane są do
odtworzenia.

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu
Projekt nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest
całkowicie ogrodzony. Układ komunikacyjny pozostanie bez zmian.

•

Uzbrojenie terenu powiększy się o układ rurociągu instalacji pompy ciepła,
instalacji solarnej, instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Szczegóły w
opracowaniu instalacyjnym.
Mała architektura, chodniki i obrzeŜa
Obiekty małej architektury jak murki oporowe, kwietniki, pochylnie i obejścia
dookoła obiektów DPS będą
odremontowane i zmodernizowane oraz
dostosowane do obowiązujących przepisów.
Obecne murki terenowe wykonane z bloczków betonowych i otynkowane na
styk z przykrywającą je rolką cegły, wykazują duŜy stopien zuŜycia prawdopodobnie przebicia izolacji lub jej brak spowodowały liczne zawilogcenia
i wybrzuszenia powierzchni. Liczne próby sanacji nie przyniosły poŜądanego
efektu. Dlatego projektuje się wymiany materiału z którego wykonano murki
terenowe na cegłę klinkierową, pełną, klasy 35, w kolorze piaskowym np.
sahara (Gozdnica) oraz izolację od strony skarp terenowych. Szczegółowy
zakres prac wyburzeniowych i elementów nowoprojektowanych został
pokazany na rysunkach wykonawczych.

Problemy z odwodnieniem (brak kanalizacji deszczowej) spowodowały zuŜycie
powierzchni obejść i chodników wokół obiektów. Proponujemy na
fragmentach wymianę nawierzchni pochylni i obejść. W tym celu naleŜy skuć
istniejące warstwy pozbruku dookoła budynku pensjonariuszy łącznie z
podbetonem oraz wykonać nowe ukształtowanie spadków. Wszystkie rury
spustowe z dachów i balkonów naleŜy wyprowadzić do ścieków betonowych
nachylonych do zewnętrznego układu drogowego ze spadkiem od budynku.
Nowoprojektowana nawierzchnia, przewidziana
dookoła
budynku
pensjonariuszy, oraz na pochylniach, wykonana będzie z kostki brukowej np.
typu pozbruk gr. 8 o wym. 15x14cm w kolorze piaskowo-beŜowym lub Libet
Colormix 13,9x13,9 w kolorze pastello (szczegóły na
rys.).
ObrzeŜe
o
wymiarach 20x6. Na tarasach parteru tego budynku – kostka betonowa,
podbeton ze spadkiem od budynku, 3-4 cm piasku wibrowanego, 15 cm
podbetonu B15. Rozkopy pod nowe posadzki chodników wymienić na piasek
(ls=0,95). Przy modrnizowanych pochylniach wykonać nowe balustrady.
Szczegóły w projekcie wykonawczym.
Projektuje się równieŜ dookoła budynków, w miejscach styku z zielenią, pas z
otoczaków szer. 30 cm zakończony obrzeŜem betonowym 20x6 w kolorze
szarym, gr. warstwy ok. 15 cm, z uwzględnieniem geowłókniny pod spodem.
Istniejące płyty betonowe do demontaŜu
• Bilanse i zestawiania
zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia
dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części
terenu pozostanie bez zmian
• Adaptowane obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków
• Adaptowane obiekty nie znajdującego się w granicach terenu górniczego
• Adaptowane obiekty nie stwarzają zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia uŜytkowników;
Opracował:
arch. Piotr Kostka

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
1.

Dane techniczne o obiektach
Poszczególne obiekty wzniesiono lub rozbudowano w technologii tradycyjnej:
ściany murowane, stropy gęstoŜebrowe i z płyt kanałowych, w części istniejącej
typu DMS, dachy o głównej konstrukcji stalowej i krokwiach drewnianych, klatki
schodowe Ŝelbetowe. Szczegółowo wg opisów na dokumentacji pierwotnej, na
podstawie której wzniesiono obiekty. Budynki wyposaŜone są w instalacje
centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej, elektroenergetyczną, wodno kanalizacyjną z miejscową oczyszczalnią ścieków i telefoniczną. Zasilanie w
ciepło z istniejącej kotłowni olejowej.

2.

Szczegółowy opis prac termomodernizacyjnych

2.1

BUDYNEK REHABILITACJI I ADMINISTRACJI Z ŁĄCZNIKIEM

2.1.1 Szczegółowy opis i ocena istniejącego stanu technicznego podłoŜa
Budynek posiada II kondygnacje wraz z poddaszem i został wzniesiony przed
dniem 1 kwietnia 1995 r. kiedy dopuszczało się przy tej wysokości uŜycie
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający
nierozprzestrzeniane ognia.
• Ściany zewnętrzne
Warstwowe gr. 42 cm warstwa konstrukcyjna mur gr. 25 cm z cegły pełnej kl.
100 warstwa izolacyjna styropian 5 cm, warstwa osłonowa mur z cegły gr. 12cm
Istniejące ocieplenie obliczone zostało według normy sprzed 1994r. i nie spełnia
obecnych standardów.
• Ściany cokołowe
Wykonane obłoŜone płytkami klinkierowymi. Płytki częściowo się odspajają.
Brak ocieplenia.
• Dach i opierzenia
• Ocieplenie, pokrycie papą oraz opierzenia wykonane według osobnego
opracowania.
• Podbitka dachu
Wykonana z desek gr. 2,4 cm, w kolorze ciemny brąz. Wizualnie w złym stanie
technicznym. Liczne szpary i wybrzuszenia umoŜliwiają zagnieŜdŜaniu się
owadów.
2.1.2 Projektowane docieplenie budynku
2.1.2.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ze styropianu EPS 70 (samogasnącego)
oraz EPS 100 (cokół budynku). Grubość warstw docieplających wynika z
opracowanych certyfikatów energetycznych odpowiednio dla kaŜdego budynku
grubość wynikającą z certyfikatu energetycznego.
2.1.2.2 Klasyfikacja poŜarowa systemu przy zaprojektowanej grubości izolacji
cieplnej
Proponowana grubość izolacji cieplnej mieści się w grubościach objętych
atestami i aprobatami technicznymi dla podanych materiałów.
2.1.2.3 Wybór systemu izolacji cieplnej
Proponuje się wykonać izolację cieplną ścian w określonym jednorodnie
systemie, np. według standardu STO. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.
2.1.2.4 Przygotowanie podłoŜa ściennego
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne
sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości

powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie moŜna stosować w przypadku odspajania się
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się
podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne
jest usunięcie tej warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe,
które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca
się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem.
2.1.2.5 Wykończenie powierzchni elewacji
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70 gr. 10 cm (na fragmentach 12 i
16 cm), styropian układany metodą bezspoinową
• Proponuje się zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
np.StoTherm Classic z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70.
• Klejenie styropianu punktowo – obwodowe, opcjonalnie z zastosowaniem
termodybli, jako zabezpieczenia przed punktowymi mostkami cieplnymi.
• Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł
elastyczności min. 2,5 %).
• Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie napręŜenia
o masie powierzchniowej 175 g/m².
• Wyprawa końcowa systemu: tynk silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu
1,5 lub 2 mm w postaci masy gotowej do uŜycia, spełniający wymóg
nienasiąkliwości i odpowiedniej paroprzepuszczalności, w kolorze podanym na
załączonych rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System proponowane główne kolory elewacji to 31415 i 32212 wg rys. kolorystyki
• Zastosowanie bezcementowych mas gwarantuje nienasiąkliwość systemu,
szczególnie w strefie cokołowej.
• Proponowane rozwiązanie musi spełnić wymóg wysokiej odporności
mechanicznej i na korozję biologiczną, np. w technologii StoTherm Classic.
• Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeŜnicami, parapetami
zewnętrznymi, itp. elegantami budowli, zastosować elastyczną taśmę
samorozpręŜną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego
– wymagania instrukcji ITB BSO)
• Okrągłe słupy w podcieniu wejścia przeprojektowuje się na kwadratowe;
proponuje się obudować słupy profilem systemowym oraz płytą gipsowo-włóknową
np. Fermacell oraz po otynkować jak ściany w kolorze podanym na załączonych
rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System
Uwaga! NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wymaganych przez
system listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych (przy oknach i drzwiach)
Dopuszczenia do stosowania odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować
zarówno w wersję standardową, jak równieŜ w odmianie pozwalającej na
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno – zimowych (w

temperaturze minimalnej od +1 C i wilgotności względnej powietrza do 95%).
W zakresie pozostałych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga się
stosowania wszelkich wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu
Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB”.
2.1.2.6 Stolarka drzwiowa i okienna
Isniejące okna i drzwi PCV w łączniku do wymiany na nowe fasadowe z profili
aluminiowych – malowane na kolor wg wzornika RAL 1015
Wysokość okien została zmniejszona.
2.1.2.7 Prace wewnętrzne
W łączniku zaprojektowano nowe pochwyty dla osób niepełnosprawnych,
wykonane ze stali nierdzewnej.
Otwory okienne podmurowane w dolnej części cegłą gr. 25 cm i wykończone
parapetem drewnianym olejowanym. Wykończenie i pomalowanie ścian
łącznika po wymianie okien na ten sam kolor farbą lateksową
2.1.2.8 Roboty dekarskie i blacharskie
• Parapety wszystkich okien ulec muszą demontaŜowi i zastąpione nowymi z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze elewacji, szerszymi od obecnych o
min.15cm.
• Rynny, opierzenia pasa nadrynnowego, attyk, gzymsów bez zmian.
• Rury spustowe cynkowo – tytanowe dopasować do nowoprojektowanej
grubości styropianu (nowe łączniki)
• Podbitka drewniana – wymiana na nową z świerku syberyjskiego (lub drewna
egzotycznego po akceptacji Inwestora) zaimpregnowana impregnatem
bezbarwnym, deski gr. 22 mm mocowane pióro-wpust, heblowane od zewnątrz. W
części szczytów dachu wykonać dodatkowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej
w formie okapnika o szer. 15
• Kratki wentylacyjne podbitki, nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wąsami do
osadzenia w nowo, szczelnie ułoŜonej podbitce mocowane co 3m
2.1.2.9 Instalacja odgromowa
Instalacja istniejąca odgromowa – istniejąca, na dachu bez zmian, na ścianach
do osadzenia na nowo w rurkach lub w pasie 15 cm wełny mineralnej w
grubości ocieplenia
2.1.2.10 Roboty uzupełniające
NaleŜy przełoŜyć tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu
odpowiednio długiego mocowania przez warstwę ocieplenia.
2.1.2.11Ochrona przeciwpoŜarowa
• Klasyfikacja poŜarowa budynku
• kategoria zagroŜenia ludzi: ZL II
• Klasa odporności ogniowej: „C”
2.2

BUDYNEK PENSJONARIUSZY Z PRALNIĄ I ŁĄCZNIKIEM
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:
• przegrody budowlane – docieplenie ścian, stropów nad parterem, balkonów na
piętrze, wymianę okien klatek schodowych z przeprojektowaniem ich wielkości i
podziałów, posadzki i balustrady tarasów i balkonów,
• wentylację grawitacyjną – modernizację istniejących podłączeń przewodów, na
podstawie inwentaryzacji kominiarskiej, tak by spełniała obowiązujące przepisy,
PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)

• w zakresie ciepłej wody uŜytkowej - wprowadzenie baterii termostatycznych,
• instalacji grzewczej - regulacja systemu poprzez wykonanie inwentaryzacji,
hydrauliki instalacji w stanie istniejącym i dla układu z nowym niskoparametrowym
źródłem ciepła (pompy ciepła i system solarny), sprawdzenie grzejników i
uzupełnienie zaworów termostatycznych,
2.2.1 Szczegółowy opis i ocena istniejącego stanu technicznego podłoŜa







Budynek posiada III kondygnacje wraz z poddaszem w części pensjonariuszy
oraz I wraz z nieuŜytkowym w części sali wielofunkcyjnej. Został wzniesiony
przed dniem 1 kwietnia 1995 r. kiedy dopuszczało się przy tej wysokości uŜycie
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
Ścian zewnętrzne
Warstwowe gr. 42 cm warstwa konstrukcyjna mur gr. 25 cm z cegły pełnej
kl.100 warstwa izolacyjna styropian 5 cm , warstwa osłonowa mur z cegły
gr.12cm. Istniejące ocieplenie obliczone zostało według normy sprzed 1994r. i
nie spełnia obecnych standardów.
Ściany cokołowe
Wykonane obłoŜone płytkami klinkierowymi. Płytki częściowo się odspajają.
Brak ocieplenia.
Dach i opierzenia
Ocieplenie, pokrycie papą oraz opierzenia wykonane według osobnego
opracowania.
Podbitka dachu
Wykonana z desek gr. 2,4 cm, w kolorze ciemny brąz. Wizualnie w złym stanie
technicznym. Liczne szpary i wybrzuszenia umoŜliwiają zagnieŜdŜaniu się
owadów.

2.2.2 Projektowane docieplenie budynku
2.2.2.1Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ze styropianu EPS 70 (samogasnącego)
oraz EPS 100 (cokół budynku). Grubość warstw docieplających wynika z
opracowanych certyfikatów energetycznych odpowiednio dla kaŜdego budynku
grubość wynikającą z certyfikatu energetycznego.
2.2.2.3 Klasyfikacja poŜarowa systemu przy zaprojektowanej grubości izolacji
cieplnej
Proponowana grubość izolacji cieplnej mieści się w grubościach objętych
atestami i aprobatami technicznymi dla podanych materiałów.
2.2.2.4 Wybór systemu izolacji cieplnej
Proponuje się wykonać izolację cieplną ścian w określonym jednorodnie
systemie, np.według standardu STO. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.
2.2.2.5 Przygotowanie podłoŜa ściennego
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne
sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie moŜna stosować w przypadku odspajania się
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się
podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne
jest usunięcie tej warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe,

które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca
się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem.
2.2.2.6 Wykończenie powierzchni elewacji
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70 gr. 10 cm, styropian układany
metodą bezspoinową
• Proponuje się zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
np.StoTherm Classic z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70.
• Klejenie styropianu punktowo – obwodowe, opcjonalnie z zastosowaniem
termodybli, jako zabezpieczenia przed punktowymi mostkami cieplnymi.
• Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł
elastyczności min. 2,5 %).
• Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie napręŜenia
o masie powierzchniowej 175 g/m².
• Wyprawa końcowa systemu: tynk silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu
1,5 lub 2 mm w postaci masy gotowej do uŜycia, spełniający wymóg
nienasiąkliwości i odpowiedniej paroprzepuszczalności, w kolorze podanym na
załączonych rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System proponowane główne kolory elewacji to 31415 i 32222 wg rys. kolorystyki
• Zastosowanie bezcementowych mas gwarantuje nienasiąkliwość systemu,
szczególnie w strefie cokołowej.
• Proponowane rozwiązanie musi spełnić wymóg wysokiej odporności
mechanicznej i na korozję biologiczną, np. w technologii StoTherm Classic.
• Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeŜnicami, parapetami
zewnętrznymi, itp. elegantami budowli, zastosować elastyczną taśmę
samorozpręŜną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego
– wymagania instrukcji ITB BSO)
Uwaga! NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wymaganych przez
system listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych (przy oknach i drzwiach)
Dopuszczenia do stosowania odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować
zarówno w wersję standardową, jak równieŜ w odmianie pozwalającej na
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno – zimowych (w

temperaturze minimalnej od +1 C i wilgotności względnej powietrza do 95%).
W zakresie pozostałych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga się
stosowania wszelkich wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu
Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB”.
2.2.2.7 Stolarka drzwiowa i okienna
Okna klatki schodowej oraz przy wyjściu na górny taras wymienić na nowe
fasadowe z profili aluminiowych – malowane na kolor wg wzornika RAL 1015 , i
stniejące siłowniiki przełoŜyć do nowej fasady i podłączyć do istnijącego
systemu
2.2.2.8 Balkony i tarasy
• Istniejące ścianki tarasów i balkonów wraz z balustradą do rozbiórki, istniejące
warstwy posadzki balkonów skuć do poziomu płyty, tarasy w poziomie terenu skuć
płytki z warstwą podbetonu
• Projektowane nowe warstwy balkonów i tarasów wg rysunków szczegółowych,
w poziomie parteru wykończona kostką brukową np typu pozbruk gr. 8 o wym.
15x14cm w kolorze piaskowo-beŜowym lub Libet Colormix 13,9x13,9 w kolorze
pastello (szczegóły na rys.), na piętrze płytkami granitogresowymi 30x30
mrozoodpornymi (twardość min R9, antypoślizgowe) w kolorze piaskowoszarym
(cokoliki 10 cm) na zaprawie klejowej mrozoodpornej, na istniejącej płycie wykonać
nową warstwę spadkową wykończoną 2x folią w płynie z wywinięciem na ścianę 10
cm, zakończenie okapu łącznie z rynną w systemie Schluter, projektowane warstwy
przy progu balkonowym nie mogą być wyŜsze od istniejącej
• Nowoprojektowane balustrady balkonów wg rysunków szczegółowych
wykonane w stali nierdzewnej – płyty perforowane obustronnie szlifowane o szer
125 cm – oczka kwadratowe 6-8 mm np. firmy Mevaco, ogrodzenia tarasów parteru
wraz z furtkami drewniane na konstrukcji stalowej wg rys. szczegółowych
2.2.2.9 Prace wewnętrzne
Wykończenie i pomalowanie ścian wewnętrznych na klatkach schodowych po
wymianie okien na ten sam kolor farbą lateksową
2.2.2.10 Roboty dekarskie i blacharskie
• Parapety wszystkich okien ulec muszą demontaŜowi i zastąpione nowymi z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze elewacji, szerszymi od obecnych o
min.15cm.
• Rynny, opierzenia pasa nadrynnowego, attyk, bez zmian.
• Rury spustowe cynkowo – tytanowe z dachu dopasować do nowoprojektowanej
grubości styropianu (nowe łączniki), rury spustowe z balkonów do likwidacji,
zastosować nowe cynkowo- tytanowe o średnicy 50
• Podbitka drewniana – wymiana na nową z świerku syberyjskiego (lub drewna
egzotycznego po akceptacji) zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym, deski gr.
22 mm mocowane pióro-wpust,heblowane od zewnątrz. W części szczytów dachu
wykonać dodatkowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej w formie okapnika o
szer. 15
• Kratki wentylacyjne podbitki, nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wąsami do
osadzenia w nowo, szczelnie ułoŜonej podbitce mocowane co 3m
2.2.2.11 Instalacja odgromowa
Instalacja istniejąca odgromowa – istniejąca, na dachu bez zmian, na ścianach
do osadzenia na nowo w rurkach lub w pasie 15 cm wełny mineralnej w
grubości ocieplenia

2.2.2.12 Roboty uzupełniające
NaleŜy przełoŜyć tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu odpowiednio
długiego mocowania przez warstwę ocieplenia.
2.2.2.13 Ochrona przeciwpoŜarowa
• Klasyfikacja poŜarowa budynku
• kategoria zagroŜenia ludzi: ZL II
• Klasa odporności ogniowej: „C”
2.3

STOŁÓWKA Z HOTELEM i SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:
• przegrody budowlane – docieplenie ścian, podcieni, dachów, wymianę okien od
strony oczyszczalni i drzwi zewnętrznych,
• wentylację grawitacyjną – modernizację istniejących podłączeń przewodów, na
podstawie inwentaryzacji kominiarskiej, tak by spełniała obowiązujące przepisy,
wprowadzenie wentylacji kontrolowanej przez nawiewniki w ramach okien które
pozostają,
• PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)
• w zakresie wentylacji mechanicznej - inwentaryzacja istn wentyl mech,
sprawdzenie jej stanu technicznego z zaprojektowaniem niezbędnych zmian,
montaŜ rekuperatorów ciepła,
• w zakresie instalacji grzewczej - regulacja systemu jw.

2.3.1 Szczegółowy opis i ocena istniejącego stanu technicznego podłoŜa
Budynek posiada II kondygnacje wraz z poddaszem i został wzniesiony przed
dniem 1 kwietnia 1995 r. kiedy dopuszczało się przy tej wysokości uŜycie
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
 Ścian zewnętrzne
Warstwowe gr. 42 cm warstwa konstrukcyjna mur gr. 25 cm z cegły pełnej
kl.100 warstwa izolacyjna styropian 5 cm , warstwa osłonowa mur z cegły
gr.12cm. Istniejące ocieplenie obliczone zostało według normy sprzed 1994r. i
nie spełnia obecnych standardów.
 Ściany cokołowe
Wykonane obłoŜone płytkami klinkierowymi. Płytki częściowo się odspajają.
Brak ocieplenia.
 Dach i opierzenia
Ocieplenie, pokrycie papą oraz opierzenia wykonane według osobnego
opracowania.
 Podbitka dachu
Wykonana z desek gr. 2,4 cm, w kolorze ciemny brąz. Wizualnie w złym stanie
technicznym. Liczne szpary i wybrzuszenia umoŜliwiają zagnieźdzaniu się
owadów.
2.3.2 Projektowane docieplenie budynku
2.3.2.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ze styropianu EPS 70 (samogasnącego)
oraz EPS 100 (cokół budynku). Grubość warstw docieplających wynika z
opracowanych certyfikatów energetycznych odpowiednio dla kaŜdego budynku
grubość wynikającą z certyfikatu energetycznego.

2.3.2.2 Klasyfikacja poŜarowa systemu przy zaprojektowanej grubości izolacji
cieplnej

Proponowana grubość izolacji cieplnej mieści się w grubościach objętych atestami i
aprobatami technicznymi dla podanych materiałów.
2.3.2.3 Wybór systemu izolacji cieplnej
Proponuje się wykonać izolację cieplną ścian w określonym jednorodnie
systemie, np. według standardu STO. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.
2.3.2.4 Przygotowanie podłoŜa ściennego
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne
sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie moŜna stosować w przypadku odspajania się
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się
podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne
jest usunięcie tej warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe,
które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca
się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem.
2.3.2.5 Wykończenie powierzchni elewacji
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm i 9 cm (sala wielofunkc.) oraz pokryciu cienkościenną wyprawą
wodoszczelną i siatką pancerną pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym
wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0 kolorze 404), a w części
podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej styropianu z folii
wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami skierowanymi w
stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70 gr. 9 cm w części sali
wielofunkcyjnej, 14 cm w części łącznika, gr. 10 cm (na otwartym przedsionku 5
cm),styropian układany metodą bezspoinową
• Proponuje się zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
np.StoTherm Classic z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70.
• Klejenie styropianu punktowo – obwodowe, opcjonalnie z zastosowaniem
termodybli, jako zabezpieczenia przed punktowymi mostkami cieplnymi.
• Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł
elastyczności min. 2,5 %).
• Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie napręŜenia
o masie powierzchniowej 175 g/m².
• Wyprawa końcowa systemu: tynk silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu
1,5 lub 2 mm w postaci masy gotowej do uŜycia, spełniający wymóg

nienasiąkliwości i odpowiedniej paroprzepuszczalności, w kolorze podanym na
załączonych rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System proponowane główne kolory elewacji to 31415 i 32212 wg rys. kolorystyki
• Zastosowanie bezcementowych mas gwarantuje nienasiąkliwość systemu,
szczególnie w strefie cokołowej.
• Proponowane rozwiązanie musi spełnić wymóg wysokiej odporności
mechanicznej i na korozję biologiczną, np. w technologii StoTherm Classic.
• Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeŜnicami, parapetami
zewnętrznymi, itp. elegantami budowli, zastosować elastyczną taśmę
samorozpręŜną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego
– wymagania instrukcji ITB BSO)
Uwaga! NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wymaganych przez
system listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych (przy oknach i
drzwiach)
Dopuszczenia do stosowania odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować
zarówno w wersję standardową, jak równieŜ w odmianie pozwalającej na
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno – zimowych (w
temperaturze minimalnej od +1 C i wilgotności względnej powietrza do 95%).
W zakresie pozostałych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga się
stosowania wszelkich wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu
Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB”.
2.3.2.6 Balkony i tarasy
Istniejącą balustradę i poręcz schodów oczyścić i pomalować farbą
antykorozyjną, następnie farbą nawierzchniową na kolor RAL 7038. Balustradę
naleŜy skrócić do wymiarów po ociepleniu budynku.
2.3.2.7 Prace wewnętrzne
Ściany wewnętrzne przedsionka po uzupełnieniu ubytków pomalować na kolor
elewacji
2.3.2.8 Roboty dekarskie i blacharskie
• Parapety wszystkich okien ulec muszą demontaŜowi i zastąpione nowymi z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze elewacji, szerszymi od obecnych o
min.15cm.
• Rynny, opierzenia pasa nadrynnowego, attyk bez zmian.
• Rury spustowe cynkowo – tytanowe z dachu dopasować do nowoprojektowanej
grubości styropianu (nowe łączniki), rury spustowe z balkonów do likwidacji,
zastosować nowe cynkowo- tytanowe o średnicy 50
• Podbitka drewniana – wymiana na nową z świerku syberyjskiego (lub drewna
egzotycznego po akceptacji) zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym, deski gr.
22 mm mocowane pióro-wpust,heblowane od zewnątrz. W części szczytów dachu
wykonać dodatkowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej w formie okapnika o
szer. 15
• Kratki wentylacyjne podbitki, nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wąsami do
osadzenia w nowo, szczelnie ułoŜonej podbitce mocowane co 3m
2.3.2.9 Instalacja odgromowa
Instalacja istniejąca odgromowa naciągana – istniejąca, na dachu bez zmian,
na ścianach do osadzenia na nowo w rurkach lub w pasie 15 cm wełny
mineralnej w grubości ocieplenia
2.3.2.10 Roboty uzupełniające

NaleŜy przełoŜyć tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu
odpowiednio długiego mocowania przez warstwę ocieplenia.
2.3.2.11Ochrona przeciwpoŜarowa
• Klasyfikacja poŜarowa budynku
• kategoria zagroŜenia ludzi: ZL II
• Klasa odporności ogniowej: „C”
2.4

KAPLICA Z ŁĄCZNIKIEM
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:
•

przegrody budowlane – docieplenie ścian, podcieni, stropów i stropodachów,
PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)

•

w zakresie instalacji grzewczej - regulacja systemu jw.

2.4.1 Szczegółowy opis i ocena istniejącego stanu technicznego podłoŜa
Budynek posiada II kondygnacje wraz z poddaszem i został wzniesiony przed
dniem 1 kwietnia 1995 r. kiedy dopuszczało się przy tej wysokości uŜycie
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
 Ścian zewnętrzne
Warstwowe gr. 42 cm warstwa konstrukcyjna mur gr. 25 cm z cegły pełnej
kl.100 warstwa izolacyjna styropian 5 cm , warstwa osłonowa mur z cegły gr.
12cm. Istniejące ocieplenie obliczone zostało według normy sprzed 1994r. i nie
spełnia obecnych standardów.
 Ściany cokołowe
Wykonane obłoŜone płytkami klinkierowymi. Płytki częściowo się odspajają.
Brak ocieplenia.
 Dach i opierzenia
Ocieplenie, pokrycie papą oraz opierzenia wykonane według osobnego
opracowania.
 Podbitka dachu
Wykonana z desek gr. 2,4 cm, w kolorze ciemny brąz. Wizualnie w złym stanie
technicznym. Liczne szpary i wybrzuszenia umoŜliwiają zagnieźdzaniu się
owadów.
2.4.2 Projektowane docieplenie budynku
2.4.2.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ze styropianu FS (samogasnącego) typu
15 i 20 / cokół budynku /. Grubość warstw docieplających wynika z
opracowanych certyfikatów energetycznych i wynosi min. 10 cm (szczegóły na
rysunkach)
2.4.2.2 Klasyfikacja poŜarowa systemu przy zaprojektowanej grubości izolacji
cieplnej
Proponowana grubość izolacji cieplnej mieści się w grubościach objętych
atestami i aprobatami technicznymi dla podanych materiałów.

2.4.2.3 Wybór systemu izolacji cieplnej
Proponuje się wykonać izolację cieplną ścian w określonym jednorodnie
systemie, np. według standardu STO. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.
2.4.2.4 Przygotowanie podłoŜa ściennego
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne
sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie moŜna stosować w przypadku odspajania się
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się
podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne
jest usunięcie tej warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe,
które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca
się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem.
2.4.2.5 Wykończenie powierzchni elewacji
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 9 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70 gr. 6, 9 cm oraz 7 cm stropy
łącznika , styropian układany metodą bezspoinową
• Proponuje się zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
np.StoTherm Classic z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70.
• Klejenie styropianu punktowo – obwodowe, opcjonalnie z zastosowaniem
termodybli, jako zabezpieczenia przed punktowymi mostkami cieplnymi.
• Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł
elastyczności min. 2,5 %).
• Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie napręŜenia
o masie powierzchniowej 175 g/m².
• Wyprawa końcowa systemu: tynk silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu
1,5 lub 2 mm w postaci masy gotowej do uŜycia, spełniający wymóg
nienasiąkliwości i odpowiedniej paroprzepuszczalności, w kolorze podanym na
załączonych rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System proponowane główne kolory elewacji to 31415 i 32222 wg rys. kolorystyki
• Zastosowanie bezcementowych mas gwarantuje nienasiąkliwość systemu,
szczególnie w strefie cokołowej.

• Proponowane rozwiązanie musi spełnić wymóg wysokiej odporności
mechanicznej i na korozję biologiczną, np. w technologii StoTherm Classic.
• Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeŜnicami, parapetami
zewnętrznymi, itp. elegantami budowli, zastosować elastyczną taśmę
samorozpręŜną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego
– wymagania instrukcji ITB BSO)
• Okrągłe słupy w podcieniu po oczyszczeniu pomalować farbą z efektem
półmatowym np. Hammerite na kolor podany na załączonych rysunkach i karcie
kolorów wg wzornika Sto Color System
Uwaga! NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wymaganych przez
system listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych (przy oknach i drzwiach)
Dopuszczenia do stosowania odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować
zarówno w wersję standardową, jak równieŜ w odmianie pozwalającej na
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno – zimowych (w
temperaturze minimalnej od +1 C i wilgotności względnej powietrza do 95%).
W zakresie pozostałych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga się
stosowania wszelkich wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu
Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB”.
2.4.2.6 Balustrada
Istniejącą balustradę łącznika kaplicy oczyścić i pomalować farbą
antykorozyjną, następnie farbą nawierzchniową na kolor RAL 7038. Wsporniki
balustrady naleŜy przedłuŜyć o grubość styropianu.
2.4.2.7 Roboty dekarskie i blacharskie
• Parapety wszystkich okien ulec muszą demontaŜowi i zastąpione nowymi z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze elewacji, szerszymi od obecnych o
min.15cm.
• Rynny, opierzenia pasa nadrynnowego, attyk bez zmian.
• Rury spustowe cynkowo – tytanowe z dachu dopasować do nowoprojektowanej
grubości styropianu (nowe łączniki), rury spustowe z balkonów do likwidacji,
zastosować nowe cynkowo- tytanowe o średnicy 50
• Podbitka drewniana – wymiana na nową z świerku syberyjskiego (lub drewna
egzotycznego po akceptacji) zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym, deski gr.
22 mm mocowane pióro-wpust,heblowane od zewnątrz. W części szczytów dachu
wykonać dodatkowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej w formie okapnika o
szer. 15
• Kratki wentylacyjne podbitki, nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wąsami do
osadzenia w nowo, szczelnie ułoŜonej podbitce mocowane co 3m
2.4.2.8 Instalacja odgromowa
Instalacja istniejąca odgromowa naciągana – istniejąca, na dachu bez zmian,
na ścianach do osadzenia na nowo w rurkach lub w pasie 15 cm wełny
mineralnej w grubości ocieplenia
2.4.2.9 Roboty uzupełniające
NaleŜy przełoŜyć tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu
odpowiednio długiego mocowania przez warstwę ocieplenia.
2.4.2.10Ocieplenie dachów
• Strop podwieszony kaplicy wymienić na nowy na wzór istniejącego i połoŜyć na
nim docieplające7 cm wełny(lub po dokonaniu oceny stanu technicznego zawiesi
istni. stropu ułoŜyć na istniejącym)
• Na daszku łącznika ułoŜyć 7 cm styropianu ukosując przy opierzeniach

2.5

DOMKI 4-POKOJOWE I DOMKI 3-POKOJOWE
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:
• przegrody budowlane – docieplenie ścian, stropów podcieni i nad piwnicą,
wymiana drzwi zewnętrznych,
PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)
•
•

w zakresie instalacji c. w. u. - wprowadzenie baterii termostatycznych,
w zakresie instalacji grzewczej - regulacja systemu j.w.

2.5.1 Szczegółowy opis i ocena istniejącego stanu technicznego podłoŜa
Budynek posiada II kondygnacje wraz z poddaszem i został wzniesiony przed
dniem 1 kwietnia 1995 r. kiedy dopuszczało się przy tej wysokości uŜycie
samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
 Ścian zewnętrzne
Warstwowe gr. 42 cm warstwa konstrukcyjna mur gr. 25 cm z cegły pełnej
kl.100 warstwa izolacyjna styropian 5 cm , warstwa osłonowa mur z cegły
gr.12cm. Istniejące ocieplenie obliczone zostało według normy sprzed 1994r. i
nie spełnia obecnych standardów.
 Ściany cokołowe
Wykonane obłoŜone płytkami klinkierowymi. Płytki częściowo się odspajają.
Brak ocieplenia.
 Dach i opierzenia
Ocieplenie, pokrycie papą oraz opierzenia wykonane według osobnego
opracowania.
 Podbitka dachu
Wykonana z desek gr. 2,4 cm, w kolorze ciemny brąz. Wizualnie w złym stanie
technicznym. Liczne szpary i wybrzuszenia umoŜliwiają zagnieŜdŜaniu się
owadów.
2.5.2 Projektowane docieplenie budynku
2.5.2.1 Wybór rodzaju izolacji cieplnej
Proponuje się wykonanie ocieplenia ze styropianu FS (samogasnącego) typu
15 i 20 / cokół budynku /. Grubość warstw docieplających wynika z
opracowanych certyfikatów energetycznych i wynosi min. 10 cm (szczegóły na
rysunkach)
2.5.2.2 Klasyfikacja poŜarowa systemu przy zaprojektowanej grubości izolacji
cieplnej
Proponowana grubość izolacji cieplnej mieści się w grubościach objętych
atestami i aprobatami technicznymi dla podanych materiałów.
2.5.2.3 Wybór systemu izolacji cieplnej
Proponuje się wykonać izolację cieplną ścian w określonym jednorodnie
systemie, np. według standardu STO. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementów składowych z róŜnych systemów ociepleniowych.
2.5.2.4 Przygotowanie podłoŜa ściennego
W przypadku istniejących budynków szczególnie waŜne jest bardzo dokładne
sprawdzenie jakości podłoŜa ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie moŜna stosować w przypadku odspajania się
zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się

podłoŜa lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbędne
jest usunięcie tej warstwy. RównieŜ powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe,
które łuszczą się i odspajają od podłoŜa muszą być usunięte np. metodą
piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca
się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem.
2.5.2.5 Wykończenie powierzchni elewacji
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr. 10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany cokołowe parteru po ociepleniu styropianem ekstrudowanym EPS 100
gr.10 cm oraz pokryciu cienkościenną wyprawą wodoszczelną i siatką pancerną
pokryć tynkiem dekoracyjnym mozaikowym wykonanym na bazie Ŝywicy akrylowej
z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego (np. firmy STO – StoSuperlit K 2,0
kolorze 404), a w części podziemnej wykonać izolację na płaszczyŜne zewnętrznej
styropianu z folii wytłaczanej (membrany kubełkowej), układanej wytłoczeniami
skierowanymi w stronę ściany
• W części podziemnej wyrównać powłokę zaprawą cementową i wykonać
izolację 2x Abizolem R+P lub Dysperbitem
• Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70 gr. 10 cm i 12 cm, styropian
układany metodą bezspoinową
• Proponuje się zastosowanie Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego
np.StoTherm Classic z zastosowaniem płyt styropianowych EPS 70.
• Klejenie styropianu punktowo – obwodowe, opcjonalnie z zastosowaniem
termodybli, jako zabezpieczenia przed punktowymi mostkami cieplnymi.
• Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł
elastyczności min. 2,5 %).
• Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie napręŜenia
o masie powierzchniowej 175 g/m².
• Wyprawa końcowa systemu: tynk silikonowy o strukturze baranka i uziarnieniu
1,5 lub 2 mm w postaci masy gotowej do uŜycia, spełniający wymóg
nienasiąkliwości i odpowiedniej paroprzepuszczalności, w kolorze podanym na
załączonych rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System proponowane olory elewacji to 31415, 32212 i 31425 wg rys. kolorystyki
• Zastosowanie bezcementowych mas gwarantuje nienasiąkliwość systemu,
szczególnie w strefie cokołowej.
• Proponowane rozwiązanie musi spełnić wymóg wysokiej odporności
mechanicznej i na korozję biologiczną, np. w technologii StoTherm Classic.
• Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeŜnicami, parapetami
zewnętrznymi, itp. elegantami budowli, zastosować elastyczną taśmę
samorozpręŜną (funkcjonującą jako integralny komponent systemu ociepleniowego
– wymagania instrukcji ITB BSO)
• Okrągłe słupy w podcieniu wejścia przeprojektowuje się na kwadratowe;
proponuje się obudować słupy profilem systemowym oraz płytą gipsowo-włóknową
np. Fermacell oraz po otynkować jak ściany w kolorze podanym na załączonych
rysunkach i karcie kolorów wg wzornika Sto Color System

Uwaga! NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie wymaganych przez
system listew startowych, dylatacyjnych, krawędziowych (przy oknach i drzwiach)
Dopuszczenia do stosowania odpowiednią aprobatą ITB powinno obejmować
zarówno w wersję standardową, jak równieŜ w odmianie pozwalającej na
wykonywanie robót ociepleniowych w warunkach jesienno – zimowych (w
temperaturze minimalnej od +1 C i wilgotności względnej powietrza do 95%).
W zakresie pozostałych technik wykonania i aplikacji systemu wymaga się
stosowania wszelkich wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu
Ocieplania ścian zewnętrznych budynków nr 334/2002, ITB”.
2.5.2.6 Balkony i tarasy
• Istniejące ścianki balkonów wraz z balustradą do rozbiórki, istniejące warstwy
posadzki balkonów skuć do poziomu płyty
• Projektowane nowe warstwy balkonów wg rysunków szczegółowych, na piętrze
wykończone płytkami granitogresowymi 30x30 mrozoodpornymi (twardość min R9,
antypoślizgowe) w kolorze piaskowoszarym (cokoliki 10 cm) na zaprawie klejowej
mrozoodpornej, na istniejącej płycie wykonać nową warstwę spadkową
wykończoną 2x folią w płynie z wywinięciem na ścianę 10 cm, zakończenie okapu
łącznie z rynną w systemie Schluter, projektowane warstwy przy progu
balkonowym nie mogą być wyŜsze od istniejącej
• Nowoprojektowane balustrady balkonów wg rysunków szczegółowych
wykonane na konstrukcji ze stali nierdzewnej z płyt laminatu HPL np. Polyrey nr
F017 FARD
2.5.2.7 Roboty dekarskie i blacharskie
• Parapety wszystkich okien ulec muszą demontaŜowi i zastąpione nowymi z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze elewacji, szerszymi od obecnych o
min.15cm.
• Rynny, opierzenia pasa nadrynnowego, attyk bez zmian.
• Rury spustowe cynkowo – tytanowe z dachu dopasować do nowoprojektowanej
grubości styropianu (nowe łączniki), rury spustowe z balkonów do likwidacji,
zastosować nowe cynkowo- tytanowe o średnicy 50
• Podbitka drewniana – wymiana na nową z świerku syberyjskiego (lub drewna
egzotycznego po akceptacji) zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym, deski gr.
22 mm mocowane pióro-wpust,heblowane od zewnątrz. W części szczytów dachu
wykonać dodatkowe opierzenie z blachy cynkowo-tytanowej w formie okapnika o
szer. 15
• Kratki wentylacyjne podbitki, nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wąsami do
osadzenia w nowo, szczelnie ułoŜonej podbitce mocowane co 3m
2.5.2.8 Instalacja odgromowa
Instalacja istniejąca odgromowa naciągana – istniejąca, na dachu bez zmian,
na ścianach do osadzenia na nowo w rurkach lub w pasie 15 cm wełny
mineralnej w grubości ocieplenia
2.5.2.9 Roboty uzupełniające
NaleŜy przełoŜyć tablice informacyjne, lampy, pamiętając o zastosowaniu
odpowiednio długiego mocowania przez warstwę ocieplenia.
2.5.2.10Ochrona przeciwpoŜarowa
• Klasyfikacja poŜarowa budynku
• kategoria zagroŜenia ludzi: ZL II
• Klasa odporności ogniowej: „C”
2.6

KOTŁOWNIA
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:

•

przegrody budowlane – zmiany wynikające z prac instalacyjnych
PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)

• w zakresie instalacji grzewczej i c.w.u.- nowe źródła ciepła – pompa ciepła i
system solarny, wraz z modernizacją istniejącej kotłowni i regulacją systemu,
2.6.1 Wykończenie powierzchni elewacji
Budynek kotłownie nie jest ocieplany. Elewacje po uzupełnieniu ubytków
pomalować farbą silikonową na kolor podany na załączonych rysunkach i karcie
kolorów wg wzornika Sto Color System - proponowane główne kolory elewacji
to36424. Na dachu zostaną zamontowane panele solarne na niezaleŜnej
konstrukcji wg projektu instalacji.
2.7

GARAśE
ROBOTY BUDOWLANE ( I CZĘŚĆ) obejmują:
• likwidacja daszku wsporczego
• demontaŜdachu z płyt, wymurowanie nowego wieńca o przeciwnym spadku,
zgodnym z nachyleniem baterii oraz wykonanie nowej połaci dachowej.
• nowe opierzenia i obróbki blacharskie
• przegrody budowlane – odświeŜenie i malowanie wg. projektu kolorystyki
PRACE INSTALACYJNE (II CZĘŚĆ)
•

MontaŜ baterii solarnych na dachu

2.7.1 Wykończenie powierzchni elewacji
Budynek kotłownie nie jest ocieplany. Elewacje po uzupełnieniu ubytków
pomalować farbą silikonową na kolor podany na załączonych rysunkach i karcie
kolorów wg wzornika Sto Color System - proponowane główne kolory elewacji
to 36424. Na dachu zostaną zamontowane panele solarne na niezaleŜnej
konstrukcji wg projektu instalacji.
3.

Koordynacja i jakość
Całość prac naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, pod fachowym nadzorem technicznym i
z zachowaniem przepisów BHP i p.poŜ.

4.

Opisowe określenie wpływu zastosowanego ocieplenia na izolacyjność
akustyczną ściany zewnętrznej
Projektowane rozwiązania materiałowe zwiększą miąŜszość ściany zewnętrznej
a tym samym polepszą jej izolacyjność akustyczną. Dla pełnej poprawy naleŜy
sukcesywnie wymienić istniejącą stolarkę okienną na nową.

5.

Koordynacja i jakość
Odbiór robót powinien następować zgodnie z Instrukcją (BSO) -"Bezspoinowym
systemem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków" nr334/2002. Niniejsze
opracowanie stanowi integralną całość ze wszystkimi opracowaniami
branŜowymi opracowanymi w ramach niniejszego zadania. Jakość oferowanych
wyrobów i wykonywania przewidywanych prac budowlanych powinna być w
zgodzie z przepisami i normami. Całość prac naleŜy prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
pod fachowym nadzorem technicznym i z zachowaniem przepisów BHP i p.poŜ.

6

Uwagi uzupełniające
•

Mocowanie nowego styropianu do istniejącego za pomocą specjalnych kotew
do mocowania ociepleń np. firmy Baumit: kotwa KlebeAnker Duplex, która
przenosi obciąŜenie pochodzące z nowej warstwy ocieplenia bezpośrednio na
konstrukcję nośną budynku. Zaleca się stosowanie min. 6 kołków na 1m2 w
rozstawie co 40cm w pionie i poziomie oraz w odległości 10cm od krawędzi
ściany budynku oraz od startowej listwy cokołowej.

•

Istniejące warstwy balkonu skuć do poziomu płyty stropowej i wykonać warstwę
wyrównawczą, ze spadkiem 1% oraz pokryć 2 x folią w płynie (w naroŜnikach
taśma), z wywinięciem na ściany. Na tak przygotowanym podłoŜu ułoŜyć płytki
gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, na kleju elastycznym. Przy układaniu
nowych płytek zwrócić uwagę aby na styku z progami drzwi balkonowych,
płytka podeszła pod wycięcie w opierzeniu progu.

Opracowała:
arch. Hanna Kurka

