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OPIS PLANU SYTUACYJNEGO
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont więźby dachowej wraz z nowym pokryciem
i ociepleniem, remont stropu poddasza i stropu parteru nad holem oraz remont
kominów w budynku mieszkalnym połoŜonym przy Placu Przemysława nr 11
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Owińskach .
Stan istniejący
Teren lokalizacji budynku na działce Nr 228 jest własnością Starostwa
Powiatowego w Poznaniu i w zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Owińskach .
Na terenie działki znajdują się: budynki szkolne oraz budynki mieszkalne
i budynki gospodarcze .
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego Nr 11 wynosi 288,55m2 +
wykusz + weranda.
Stan projektowany
W niniejszym projekcie nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu.
4. Informacje wg § 8 p.2 ust.5 – 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn.
i Administracji z 6.11.2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego:
ust.5 :
dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków : budynek będący przedmiotem
opracowania jest wpisany do rejestru zabytków i wchodzi w skład
Zespołu Klasztornego Cysterek w Owińskach.
ust.6 :
dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
– nie dotyczy.
ust.7 :
informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi – obiekt nie będzie powodował w/w zagroŜeń.
ust.8 :
inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych - nie dotyczy
obiektu objętego remontem.

Opracowanie :
arch. mgr inŜ. Małgorzata Matusiewicz
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OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera rysunki techniczne i opis dla wykonania robót remontowych
więźby dachowej wraz z nowym pokryciem i ociepleniem, remont stropu poddasza
i remont kominów w budynku mieszkalnym połoŜonym przy Placu Przemysława
nr 11 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Owińskach .
2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1.Budynki SOSW
wchodzą w skład zabytkowego „Zespołu Klasztornego
Cysterek” w Owińskach. Zespół składa się z barokowego kościoła i budynków
poklasztornych obecnie uŜytkowanych jako szkoła, internat i budynki mieszkalne.
Wszystkie obiekty były przez lata przebudowywane, ale najstarsze mury pochodzą
z XIII wieku. Większość obecnych murów i stropów pochodzi z XVIII wieku.
2.2. Budynek mieszkalny Plac Przemysława 11 wybudowano około 1870 roku.
Budynek wolnostojący składa się z piwnicy, parteru i poddasza. Na parterze są trzy
lokale mieszkalne, na poddaszu są 2 lokale mieszkalne.
Wejście do budynku jest od strony wschodniej a dojazd z terenu SOSW.
2.3. Teren jest w całości ogrodzony płotem z siatki na słupkach lub ogrodzeniem
murowanym. Dojazd na teren SOSW z drogi wojewódzkiej Poznań – Wągrowiec
prowadzi drogą utwardzoną kostką betonową długości około 300m. Na terenie
SOSW są wąskie, nieutwardzone dojazdy do wszystkich obiektów.
Teren działki jest płaski, z zabytkowym parkiem, trawnikami, terenami sportowymi.
Budynki są zasilane w energię elektryczną, wodę z przyłącza wodociągowego,
ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.
3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I INNYCH
ELEMENTÓW BUDYNKU
3.1. Stan podłoŜa gruntowego – podłoŜe jest ustabilizowane, w strefie
oddziaływania na fundamenty nie zachodzą Ŝadne zmiany od obciąŜenia
budynkiem ani naziomem.
3.2. Fundamenty i ściany konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym,
chociaŜ zawilgocone w parterze i poniŜej poziomu terenu – wskazane jest
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic oraz usunięcie „dzikiej”
przybudówki od wschodu ( obudowa rury wodociągowej).
3.3.Stropy międzykondygnacyjne są drewniane belkowe z wypełnieniem polepą
glinianą. Nie wykazują ugięcia . Sufity – maty trzcinowe na deskach podsufitki –
stan róŜny, niezbyt dobry, wskazane nowe, miejscami wyprawki tynkarskie.
3.4. Ściany kominowe - stan niezbyt dobry : na części kominów są liczne
rysy oraz smugi sadzy co świadczy o nieszczelności kanałów dymowych.
Obecnie mieszkania są ogrzewane ciepłem z kotłowni gazowej w piwnicy, ale
kanały uŜywane obecnie do wentylacji grawitacyjnej powinny być szczelne, aby
stara sadza nie przenikała do mieszkań przez nieszczelne ścianki kanałów.
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W dniu 18.03.2010r. była przeprowadzona okresowa kontrola przewodów
kominowych i uwagi są zawarte w Protokole nr 69/2010 podpisanym przez Mistrza
Kominiarskiego pana Krzysztofa Koźlickiego. Wg w/w Protokołu : „przewody
kominowe są droŜne i nadają się do uŜytkowania.
W Protokole nr 1/2009 z 19.01.2009r. kontrolujący napisał, Ŝe : „W Kotłowni : Brak
wkładu kominowego zabezpieczającego przewód spalinowy od kotła c.o. gaz. „
Kominy ponad dachem murowane z cegły naleŜy rozebrać i wymurować od nowa
z cegły klinkierowej zgodnie ze sztuką budowlaną. W strefie poddasza
nieuŜytkowego tynki i zaprawa w fugach są zniszczone i naleŜy wykonać nowe.
3.5. Ściany działowe – murowane i lekkie na szkielecie drewnianym obite płytą
pilśniową i wypełnione płytami supremy oraz z płyt gipsowo-kartonowych – stan
techniczny poprawny ale konieczne zabezpieczenie przeciwpoŜarowe ścianek na
poddaszu.
3.6. Konstrukcja dachowa – elementy konstrukcyjne drewnianej więźby dachowej
nie są w dobrym stanie : krokwie, jętki, murłaty, słupy itd. są osłabione przez korniki
oraz pleśnie powstające w skutek przeciekania pokrycia dachowego. Łaty są ugięte
i uszkodzone z powodów j.w. Od zewnątrz widoczne jest ugięcie połaci dachowych.
Wskazana jest pilna konserwacja drewna przeciw próchnicy, owadom i p.poŜ. oraz
wymiana elementów zniszczonych na nowe.
3.7. Pokrycie dachowe –
Na połaci wschodniej w 2007r. ułoŜono nową dachówkę na starych, ugiętych
łatach bez folii wstępnego krycia. Ta połać z nową dachówką nie przecieka, ale
będzie bo dachówka ułoŜona na starych łatach nie leŜy w jednej płaszczyźnie lecz
faluje, więc powstają szczeliny, którymi dostaje się woda opadowa, śnieg, kurz,
obecnie dachówkę układa się „na sucho” ale trzeba pod nią ułoŜyć folię wstępnego
krycia, bez folii wiatr zacina deszczem i śniegiem pod dachówki.
Na połaci zachodniej leŜy dachówka, która ma kilkadziesiąt lat a więc jest w
wielu miejscach połamana, są teŜ miejsca bez dachówki, bo się wykruszyła,
wysunęła i spadła z dachu. Dach jest ugięty na krokwiach i łatach. Obecnie z
połaci zachodniej spadają dachówki co stwarza zagroŜenie dla ludzi a zaciekanie
wody opadowej niszczy konstrukcję więźby i elementy mieszkań.
Pokrycie dachowe i więźbę naleŜy kompleksowo wyremontować.
3.8. Podłogi, posadzki – parteru częściowo leŜą na gruncie a częściowo na
stropie nad piwnicą. Podłogi są w większości pomieszczeń z desek na legarach z
wierzchnią warstwą z parkietu. Podłogi nie remontowano od dziesięcioleci więc się
uginają ( uszkodzone przez owady, grzyby domowe) a wierzchnie warstwy są
pozbawione lakieru, uszkodzone i brudne.
Podłogi w dwóch mieszkaniach na poddaszu są z desek przybitych do
drewnianych belek stropowych. Deski w wielu miejscach spróchniały i Najemcy
przykrywają je wykładzinami z PCV, które szybko się niszczą leŜąc na nierównym
podłoŜu. Wskazany jest remont posadzek w całym budynku.
3.9. Stolarka okienna – drewniana, okna skrzynkowe, oraz pojedyncze w ścianach
szczytowych. Okna mają kilkadziesiąt lat : stan drewna raczej zły, stan okuć zły,
stan powłok malarskich zły. Okna są nie są szczelne ale mają prawo ze względu na
swój wiek. We wszystkich mieszkaniach oknami przecieka woda opadowa.
Na poddaszu na połaci zachodniej są osadzone wyłazy kominiarskie, które
oświetlają pokoje na poddaszu -poddasze początkowo było pomieszczeniem
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gospodarczym a nie mieszkalnym. Nie ma szczelności między dachem a
metalowymi ramami tych wyłazów, blacha przerdzewiała i okienka te są miejscem
zacieków oraz nie moŜna juŜ ich otwierać do wietrzenia pokoi, bo mogą wpaść do
mieszkania. Doraźnie wskazana jest regulacja i konserwacja okien przez stolarza
a docelowo wymiana wszystkich okien na nowe.
3.10. Stolarka drzwiowa – drzwi zewn. do budynku od wschodu naleŜy uszczelnić
uszczelkami. Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poddasze mieszkalne oraz
drzwi do pomieszczeń z korytarza Nr 8 wykonać o odporności ogniowej EI 15.
3.11. Schody wewnętrzne z parteru na poddasze są w konstrukcji drewnianej
i mają kilkadziesiąt lat. Balustrada drewniana nie jest stabilna, chwieje się i nie jest
bezpieczna. Konieczna jest pilna konserwacja drewna przeciw próchnicy, owadom
i p.poŜ. oraz wymiana elementów zniszczonych na nowe. Koniecznie na nowo
zamocować balustradę .
Schody zewnętrzne wejściowe na parter : stopnie z bloków granitowych leŜą
na podłoŜu, które traci stabilność i zaczynają się odchylać z płaszczyzny poziomej.
Balustrada z desek jest źle wykonana i źle zamocowana i jest zagroŜeniem dla
zdrowia uŜytkowników. Konieczna jest naprawa podłoŜa pod stopniami oraz
wykonanie nowej balustrady .
Schody zejściowe do piwnicy z kotłownią : stopnie z cegły są bardzo nierówne,
brak pochwytów, wysokość od stopni do sufitu jest mniejsza niŜ wysokość
człowieka : schody są zagroŜeniem dla zdrowia uŜytkowników. Konieczne jest
wykonanie nowych stopni, pochwytów oraz zapewnienie bezpieczeństwa
uŜytkowania.
3.12. Weranda wejściowa – drewniana konstrukcja zadaszenia jest w złym stanie :
słupy, na których opiera się dach oraz trzyma balustrada werandy są mocno
osłabione przez Ŝerowanie owadów : słup przy schodach wejściowych moŜe się
przewrócić. Konieczny jest natychmiastowy remont drewnianych elementów
werandy oraz posadzki w korytarzu wejściowym.
3.13. Instalacje : elektryczna, odgromowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowa powinny być poddane przeglądowi przez uprawnione osoby i objęte
naprawom lub remontowi wg ich wskazań. Przy remoncie poddasza instalację
elektryczną naleŜy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym Elektrycznym.
Wniosek końcowy : stan techniczny konstrukcji budynku wg powyŜszej oceny
jest odpowiedni dla przeprowadzenia remontu więźby dachowej wraz z nowym
pokryciem i ociepleniem, remontu stropu poddasza i remontu kominów.
Elementy budynku nie objęte niniejszym projektem a wymagające napraw naleŜy
przewidzieć do remontu w moŜliwie najbliŜszym czasie.
4. BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE
Klasyfikacja poŜarowa budynku : budynek mieszkalny , niski (wysokość
w kalenicy 11,0m) : kategoria zagroŜenia ludzi : ZL IV, odporność poŜarowa „D”.
4.1. Specyficzne uwarunkowania lokalne :
a/ budynek wybudowano około 1870 roku i jest objęty ochroną Konserwatora
zabytków,
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b/ z powodu j.w. budynek nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów ogólno
budowlanych i bezpieczeństwa poŜarowego,
c/ niniejszy projekt odnosi się jedynie do remontu pokrycia dachowego, konserwacji
więźby, ocieplenia połaci dachu wełną mineralną oraz do remontu stropu nad
parterem i poddaszem mieszkalnym, gdyŜ jest dostęp do tych elementów, bez
potrzeby wyprowadzania mieszkańców,
d/ nie ma moŜliwości opróŜnienia budynku dla objęcia remontem pozostałych
stropów i innych elementów budynku wchodzących w skład całej strefy poŜarowej,
ale będą one przedmiotem następnego etapu w celu doprowadzenia budynku do
zgodności z zasadami bezpieczeństwa poŜarowego.
4.2. W niniejszym projekcie bezpieczeństwo poŜarowe zostanie zapewnione :
4.2.1.Wszystkie elementy więźby drewnianej, stropów nad mieszkaniami na
poddaszu oraz stropu nad parterem w obrysie poddasza nieuŜytkowego będą
zabezpieczone do cechy NRO przy uŜyciu np. preparatu Fobos M4 aplikowanego
zgodnie z instrukcją producenta,
4.2.2. Poddasze uŜytkowe przeznaczone na cele mieszkalne będzie oddzielone
od palnej konstrukcji więźby przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 30
(t219p.2 podp.1), w tym :
* skosy dachu w obrysie mieszkań zabudowane okładziną z płyt GKF gr.12,5mm
i wypełnione wełną mineralną gr. 14cm ( np. Rigips 4.70.12)
* stropy nad mieszkaniami na poddaszu zabudowane od strony sufitu okładziną z
płyt GKFgr. 2 x 12,5mm i od poddasza płytami podłogowymi OSB 4 gr.22mm
łączonymi na wpust i pióro i wypełnione wełną mineralną gr.10cm (np. PROMAT
128.10),
* ściany między mieszkaniem a poddaszem nieuŜytkowym między „9” a „6” oraz „9”
a „14” istniejące jako szkielet drewniany obłoŜony płytami „suprema” gr.27cm
będą oklejone od strony poddasza nieuŜytkowego płytami GKF gr.12,5mm do
istniejącej konstrukcji,
* ścianę korytarza „8” i „5” gr.15cm na długości „7” istniejąca jako szkielet
drewniany wypełniony płytami „suprema” naleŜy rozebrać i wykonać nową w
systemie suchej zabudowy z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową
Rigips gr.12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną gr.8cm ( np. Rigips 3.40.06),
* ściana między klatką schodową a łazienką „11” i przedsionkiem „13” istniejąca
jako szkielet drewniany wypełniony płytami „suprema” gr.12cm będzie oklejona od
strony schodów płytami GKF” Grubas” gr.15mm do istniejącej konstrukcji,
* ściana między klatką schodową a pom.„7” istniejąca jako szkielet drewniany
wypełniony płytami „suprema” gr.12cm będzie oklejona od strony „7” płytami GKF
” Grubas” gr.15mm do istniejącej konstrukcji,
4.2.3.Poddasze nieuŜytkowe :
* strop nad parterem uzyska klasę odporności ogniowej REI 30 (t216 p.1), poprzez
zabudowę od strony sufitu na parterze okładziną z płyt GKFgr.2 x 12,5mm i od
strony poddasza wyłoŜenie podłogi płytami OSB 4 gr.22mm i wypełnienie wełną
mineralną gr.10cm
* drzwi na drogę ewakuacyjną i klatkę schodową z pomieszczeń „9” i „5” i „7” i „8”
będą miały odporność ogniową EI 15,
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* połać dachu w obrysie poddasza nieuŜytkowego zostanie zabudowana okładziną
płyt GKF gr.12,5mm i wypełniona wełną mineralną gr.14cm ( np. Rigips 4.70.12).

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.Projektuje się remont w zakresie robót budowlanych:
1/ remont więźby dachowej,
2/ remont stropu drewnianego nad parterem na powierzchni dostępnej z poddasza
nieuŜytkowego (pom. nr 7, 8, 9,10),
3/ remont stropu drewnianego nad mieszkaniami na poddaszu i nad klatką
schodową, montaŜ paroizolacji i obudowanie połaci dachu i sufitów płytami gkif oraz
malowanie farbą emulsyjną,
4/ remont tynków w mieszkaniu na parterze Nr 3 (na kominie „K1” i „K2”),
w wiatrołapie na parterze na kominie „K2”,
5/ rozbiórka starych i wykonanie nowych kominów murowanych w strefie poddasza
i z cegły klinkierowej ponad dachem wg opisu w punkcie 6.2.
6/ wymurowanie nowego komina „K5” na ścianie nośnej od stropu nad parterem w
górę,
7/ osadzenie w kanałach komina „K2” wkładów kwasoodpornych oraz przyłączenie
mieszkań do wentylacji grawitacyjnej wg p.6.2,
8/ ocieplenie wełną mineralną gr.14cm połaci dachowych i stropów gr.10cm,
9/ osadzenie okien połaciowych, wymiana starych okien na nowe w ścianach „przy
kolankowych” , osadzenie okien okrągłych w ścianach szczytowych oraz wyłazu
kominiarskiego,
10/ wykonanie nowego pokrycia dachowego z karpiówki w koronkę na folii
wstępnego krycia oraz montaŜ ław kominiarskich, rynien, rur spustowych, obróbek,
11/ włączenie rur spustowych do istniejących rur Ŝeliwnych (kanalizacji deszczowej)
przy budynku,
12/ w mieszkaniach na poddaszu uzupełnienie
uszkodzonych lub
zdemontowanych fragmentów obudowy ścian i stropów płytami gkif i malowanie,
13/ okładziny ścian poddasza płytami gkf na plackach gipsowych,
14/ nowa ścianka z stg wzdłuŜ pomieszczenia „7” na poddaszu,
15/ nowe tynki cem.- wapienne kat.II na ściance „przy kolankowej” , na kominie K3
kat.III i malowanie farbą dyspersyjną ,
5.2.Projektuje się remont w zakresie robót elektrycznych:
1/ dla poddasza nieuŜytkowego wykonanie nowej instalacji oświetleniowej ,
2/ wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Roboty wykonać wg części elektrycznej niniejszego Projektu.
6. WYKONANIE ROBÓT I PRZYJĘTE MATERIAŁY
6.1. Rozbiórki:
- rozbiórka instalacji odgromowej , pokrycia z dachówki, łat drewnianych, kominów
murowanych, okienek dachowych i w ściance „przy kolankowej”, wyłazu
kominiarskiego, ław kominiarskich, obróbek z blachy ocynkowanej, rynien i rur
spustowych,
- rozbiórka drewnianej podłogi na poddaszu nad parterem i oczyszczenie stropu
z polepy glinianej (pom. nr 7, 8, 9,10),
- rozbiórka tynku na matach trzcinowych nad holem w parterze i klatką schodową ,
- nad mieszkaniami na poddaszu usunięcie śmieci i rozbiórka drewnianej podłogi i
oczyszczenie stropu z polepy glinianej,
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- oczyszczenie więźby dachowej i belek stropowych przez szczotkowanie
i ociosanie,
- skucie uszkodzonych powierzchni tynku na ściance „przy kolankowej” , na
ścianach kominowych w wiatrołapie i w mieszkaniu Nr 3 oraz na gzymsach i
usuniecie luźnej zaprawy ze spoin między cegłami tworzącymi gzyms ;
- rozbiórka fragmentu ściany między pom. Nr 2 a Nr 3 na długości 90cm i na całej
wysokości od stropu nad parterem,
- rozbiórka ściany z supremy pomiędzy Nr 7 a Nr 8 i Nr 5 oraz innych okładzin z
supremy zamocowanych na poddaszu nieuŜytkowym,
- rozbiórka wszystkich drzwi z korytarza Nr 8 i poszerzenie otworu drzwiowego do
pom. Nr 5,
Wszystkie materiały z rozbiórki na bieŜąco usuwać poza teren SOSW.
6.2. Remont kominów
6.2.1. KOMIN K1 - obecnie 5 kanałów 14x14cm – kanały tzw. „portki”, trudno
jednoznacznie zlokalizować przebieg kanałów.
1.1. Piwnica – Stan muru jest dobry, komin jest szczelny. Tynk na ścianie
kominowej jest bardzo nierówny i brudny. Drzwiczki są zardzewiałe.
1.2. Parter – (mieszkanie Nr 3) tynk na ścianie z przewodami dymowymi (w osi 3)
jest pokryty drobnymi rysami wywołanymi prawdopodobnie wysoką temperaturą
spalin oraz ma czarne smugi od sadzy wydostającej przez te rysy.
1.3. Poddasze – (mieszkanie Nr 4) stan tynków jest dobry.
1.4. Ponad dachem - cegła bez tynku, pokryta jest sadzą i kurzem, cegła i spoiny
są przepalone i zwietrzałe od działania czynników atmosferycznych. Styk komina z
pokryciem dachowym jest nieszczelny, obróbka blacharska uszkodzona pod
wpływem działania czynników atmosferycznych.
1.6. Projektuje się :
a/ w piwnicy odkucie tynku odparzonego i nowy tynk kat. III z zaprawy cementowowapiennej 1 :2 :10 (cement : wapno hydratyzowane : piasek); na otworach
wyczystkowych
wykonać wyprawki tynkarskie i osadzić nowe drzwiczki,
hermetycznie zamykane, Ŝaroodporne ( nie ujęte w przedmiarze) ;
b/ parter – w mieszkaniu Nr 3 skucie tynku na kominie, usunięcie zwietrzałej
zaprawy ze spoin, spoinowanie zaprawą wapienno –cementową, wykonanie
nowego tynku wapienno –cementowego kat.IV z gładzią gipsową ;
– w mieszkaniu Nr 3 wykuć otwór 15x15cm na kanale nr 3 (wg schematu
Kominiarza) dla wentylacji kuchni i osadzić kratkę wentylacyjną o powierzchni
otworu 14x14cm.
c/ poddasze - dla wentylowania łazienki i WC w mieszkaniu Nr 4 po rozebraniu
komina w strefie poddasza wybrać jeden z proponowanych wariantów.
Pomieszczenia Nr 11i 12 połączyć z kanałami wentylacyjnymi rurą z PCV 14x14cm,
którą prowadzić ponad sufitem mieszkania. Rurę obłoŜyć wełną mineralną gr.5cm
w okładzinie z folii aluminiowej.
Wariant 1 : wykuć otwory 15x15cm na kanale nr 1 i 2 (wg schematu Kominiarza) i
osadzić kratki wentylacyjne o powierzchni otworu 14x14cm.
Wariant 2 : kanały „1” i „2” wykonać obok kanału „3” a nie tak jak obecnie.
Decyzję o wyborze Wariantu podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego w
porozumieniu z Kominiarzem.
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W mieszkaniu Nr4 (zgodnie z Opinią kominiarską) wymienić połączenie gazowego
podgrzewacza wody na przewód ze stali kwasoodpornej - atestowany.
d/ w strefie poddasza kominy murować z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na
zaprawie cem-wap. marki 5MPa i otynkować tynkiem cem-wap. kat.IV. Tynk
wykonać równieŜ w grubości stropu nad poddaszem.
e/ powyŜej połaci dachowej murować z cegły klinkierowej pełnej klasy 250 na
zaprawie do klinkieru marki 5MPa. Cegła w kolorze czerwonym takim jak są kominy
na dachu na budynku Internatu SOSW. Przedostatnią warstwę muru wysunąć na
zewnątrz komina na 3cm. Dla kanałów wentylacyjnego wykonać otwory boczne na
przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniŜej góry komina. Na górnej powierzchni
komina ułoŜyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć warstwą betonu B15 grubości
4cm jak na dachu Internatu.
Na kominie zamocować zwody instalacji odgromowej.
6.2.2. KOMIN K 2 – obecnie 3 kanały 14x14cm
2.1. Piwnica – Stan muru jest dobry, komin jest szczelny. Tynk na ścianie
kominowej w kotłowni jest niskiej jakości ale bez ubytków i pomalowany na biało.
W kotłowni dwa kanały są połączone w jeden i do niego włączony jest czopuch od
pieca gazowego, potem spaliny biegną dwoma kanałami. Wg opinii Kominiarza
kanały są bardzo nierówne, miejscami zwęŜają się do szerokości 10cm. Kanały
spalinowe od pieca gazowego nie mają wkładu z blachy kwasoodpornej. Trzeci
kanał jest wentylacją grawitacyjną kotłowni.
2.2. Parter – Stan techniczny ściany kominowej nie jest dobry :tynki są zarysowane
i zabrudzone od sadzy.
2.3. Poddasze uŜytkowe – stan tynku na kominie nie jest zły.
2.4. Poddasze nieuŜytkowe – tynk na kominie niskiej jakości.
2.5. Ponad dachem - wykonany niedawno jest bardzo nierówno wymurowany,
niechlujnie wypełnione fugi, zaprawa fugowa barwi na biało cegły komina.
2.6. Projektuje się:
a/ w piwnicy- kanał Nr 1 - na istniejącym otworze zainstalować kratkę wentylacyjną
ze stali kwasoodpornej;
- kanały Nr2 i Nr3 – od piwnicy do poziomu +7,20m wsunąć rękawy „Alufol” ; na
tych kanałach wykuć otwory i osadzić zbiorniczki na skropliny ze stali
kwasoodpornej;
b/ parter – w mieszkaniu Nr 3 i we wiatrołapie skucie tynku na całej powierzchni
komina, usunięcie zwietrzałej zaprawy ze spoin, spoinowanie zaprawą wapienno –
cementową, wykonanie nowego tynku wapienno –cementowego kat.IV z gładzią
gipsową ;
{przedmiar: BxH= 2 x 2,70 x 3,70m + 2x 0,20x 3,70m }
c/ poddasze uŜytkowe – bez zmian
d/ powyŜej poddasza uŜytkowego kominy murować z cegły pełnej ceramicznej
klasy 150 na zaprawie cem-wap. marki 5MPa i otynkować tynkiem cem-wap. kat.IV.
Tynk wykonać równieŜ w grubości stropu nad poddaszem.
e/ powyŜej połaci dachowej murować z cegły klinkierowej pełnej klasy 250 na
zaprawie do klinkieru marki 5MPa. Cegła w kolorze czerwonym takim jak są kominy
na dachu na budynku Internatu SOSW. Przedostatnią warstwę muru wysunąć na
zewnątrz komina na 3cm. Dla kanałów wentylacyjnego wykonać otwory boczne na
przestrzał bxh= 14x14cm 30 cm poniŜej góry komina. Na górnej powierzchni
komina ułoŜyć 1warstwę papy asfaltowej i przykryć warstwą betonu B15 grubości
4cm jak na dachu Internatu.
Na kominie zamocować zwody instalacji odgromowej.
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6.2.3. KOMIN K 3 – obecnie 1 kanał w ścianie grubości 46cm ; kanał moŜe mieć
szerokość 21 x21cm i nie jest wykorzystany.
3.1. Piwnica – Stan muru jest dobry, komin jest szczelny.
3.2. Parter – Stan muru jest dobry, komin jest szczelny.
3.3. Poddasze – komin jest odchylony od pionu i poszerzony pod kalenicą i na nim
opiera się belka kalenicowa. Stan konstrukcji i tynku jest zły.
3.4. Ponad dachem - cegła bez tynku, pokryta jest sadzą i kurzem, cegła i spoiny
są przepalone i zwietrzałe od działania czynników atmosferycznych.
3.5. Projektuje się :
a/ w piwnicy – nie przewiduje się robót,
b/ parter – nie przewiduje się robót,
c/poddasze – od poziomu +4,0 m do 7,00m skuć stary tynk, usunąć zaprawę ze
spoin między cegłami i na nowo wyspoinować zaprawą cem-wap. marki 3MPa a
następnie wykonać nowy tynk cem-wap. kat.IV;
- od poziomu +7,00m wymurować nowy komin odchylony od pionu tak aby nie
kolidował z belką kalenicową. W kominie od strony pom.”9” wykonać otwór i
osadzić kratkę wentylacyjną ;
W strefie poddasza komin murować z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na
zaprawie cem-wap. marki 5MPa i otynkować tynkiem cem-wap. kat.IV.
d/ powyŜej połaci dachowej – wykonać wg p.6.2.2. ustęp 2.6e/.
6.2.4. Komin K 4 – obecnie 4 kanały prawdopodobnie 14x14cm - kanały tzw.
„portki”, trudno jednoznacznie zlokalizować przebieg kanałów.
4.1. Piwnica – Stan muru jest dobry, komin jest szczelny.
4.2. Parter – stan tynków i muru jest dobry.
Do kanałów nr 1 i 2 (wg Opinii kominiarskiej) włączone jest mieszkanie Nr 2
( wentylacja kuchni i „junkers” dla ciepłej wody w kuchni). Do kanałów nr 3 i 4 (wg
Opinii kominiarskiej) włączone jest mieszkanie Nr 1.
4.3. Poddasze uŜytkowe– (mieszkanie Nr 5) stan tynków jest dobry.
4.4. Poddasze nieuŜytkowe powyŜej mieszk.Nr 5 – stan komina nie jest zły ale to
stary komin i naleŜy go wykonać z nowych materiałów.
4.5. Ponad dachem - cegła bez tynku, pokryta jest sadzą i kurzem, cegła i spoiny
są przepalone i zwietrzałe od działania czynników atmosferycznych. Styk komina z
pokryciem dachowym jest nieszczelny, obróbka blacharska uszkodzona pod
wpływem działania czynników atmosferycznych.
4.6. Projektuje się :
a/ w piwnicy – nie przewiduje się robót,
b/ parter – na kanałach nr 3 i 4 wykonać otwory i osadzić kratki wentylacyjne w
kuchni i łazience w mieszkaniu Nr 1.
c/ poddasze - od poziomu +7,20m wymurować nowy z cegły pełnej ceramicznej
klasy 150 na zaprawie cem-wap. marki 5MPa i otynkować tynkiem cem-wap. kat.IV.
d/ powyŜej połaci dachowej – wykonać wg p.6.2.4. ustęp 2.6e/.
6.2.5. KOMIN K 5 – Nowy – projektuje się 3 kanały 14x14cm.
Dla wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej ponad dach z kuchni i łazienki w
mieszkaniu Nr 5 (poddasze) oraz z łazienki w mieszkaniu Nr 2 (parter) projektuje
się nowy komin murowany z trzema kanałami 14x14cm.
NaleŜy rozebrać fragment ściany od poziomu +3,68m w górę na szerokość 90cm.
W pozostałej części ściany pozostawić szczępia dla połączenia z nowym murem.
Przed rozpoczęciem rozbiórki sprawdzić przebieg instalacji elektrycznej w tej
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ścianie gdyŜ na poddaszu są umieszczone liczniki energii elektrycznej. W
przypadku natrafienia na w/w instalację kolizję naleŜy rozwiązać w porozumieniu z
odpowiednim Posterunkiem Energetycznym .
W celu oparcia komina szerokości 38cm na ścianie szer.25cm naleŜy ją poszerzyć
w grubości stropu nad parterem wg rys. Nr 8. W Ŝelbetowym wzmocnieniu wykonać
1 otwór 14x14cm i wprowadzić do niego kanał wentylacyjny z łazienki
mieszkania Nr 2.
Na Ŝelbetowym poszerzeniu jw. murować komin z jednym kanałem 14x14cm a od
poziomu +6,50m z trzema kanałami 14x14cm z cegły pełnej ceramicznej klasy 150
na zaprawie cem-wap. marki 5MPa i otynkować tynkiem cem-wap. kat.IV z gładzią
gipsową – w mieszkaniu Nr 5.
PowyŜej mieszkania murować i tynkować jw. ale bez gładzi.
PowyŜej połaci dachowej – wykonać wg p.6.2.4. ustęp 2.6e/.
6.3. Roboty ciesielskie i impregnacja więźby dachowej
- impregnacja drewna przeciwpoŜarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom
preparatem FOBOS M4 do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia,
- uzupełnienie nośności konstrukcji przez dobicie desek lub wymianę
uszkodzonych odcinków więźby; zastosować drewno sosnowe o wilgotności
nie większej niŜ 12% klasy C30 –wytrzymałość na zginanie 30MPa,
- poziomowanie płaszczyzny dachów przez nabicie na krokwie desek potrzebnej
grubości z drewna sosnowego o wilgotności i klasie j.w.
- montaŜ nowych wymianów 13x16cm dla nowych wielkości kominów,
JeŜeli elementy więźby po oczyszczeniu z próchnicy będą osłabione do 20% naleŜy
uzupełnić kaŜdy osłabiony przekrój do pełnej nośności konstrukcji przez dobicie
desek lub wymianę na nowy element. Przy osłabieniu elementu o więcej niŜ 20%
elementy naleŜy wymienić na nowe.
6.4. Roboty ciesielskie i impregnacja konstrukcji stropów drewnianych
6.4.1. Strop nad parterem, od strony sufitu dostępny jest dla remontu wg
niniejszego projektu na powierzchni holu wejściowego i klatki schodowej.
Na poddaszu strop jest dostępny dla remontu na powierzchni pomieszczeń
Nr 7,8,9,10 czyli korytarza i pomieszczeń gospodarczych.
* Od strony sufitu na parterze ze stropu zerwać tynk na trzcinie; deski sufitu
oczyścić z kurzu a w przypadku uszkodzenia drewna wymienić na nowe. Następnie
wykonać impregnację drewna do cech NRO np. preparatem FOBOS M4.
* Od strony poddasza usunąć wykładziny typu gumoleum oraz deski podłogowe i
polepę glinianą. Belki stropowe i deski ślepego ze wszystkich stron oczyścić z
kurzu a w przypadku uszkodzenia drewna wymienić na nowe. Następnie wykonać
impregnację drewna do cech NRO np. preparatem FOBOS M4.
W korytarzu Nr 8 i 10 wykonać poziomowanie płaszczyzny podłogi przez nabicie łat
i klinów drewnianych. Następnie zamocować łaty 4x4cm w rozstawie co 62,5cm
jako ruszt pod płyty OSB4.
W pomieszczeniach gospodarczych Nr 7 i 9 nie jest potrzebne poziomowanie
płaszczyzny podłogi. Na belkach stropowych zamocować łaty 4x4cm w rozstawie
co 62,5cm jako ruszt pod płyty OSB4.
W pomieszczeniach Nr 7,8,9,10 ułoŜyć płyty OSB4 z krawędziami na wpust i pióro.
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Dla wykonania wzmocnień oraz na łaty naleŜy zastosować drewno sosnowe o
wilgotności nie większej niŜ 12% klasy C30 –wytrzymałość na zginanie 30MPa.
Przy wykonywaniu nowego komina K5 w razie potrzeby (okaŜe się w trakcie robót)
w stropie nad parterem zamontować 2 nowe wymiany 21x25cm dla oparcia belek
stropowych.
6.4.2. Strop nad mieszkaniami na poddaszu jest dostępny od strony mieszkalnej
oraz na strychu powyŜej i będzie remontowany wg niniejszego projektu.
* Od strony strychu (poziom +7,34m) usunąć gruz dachówkowy i inne śmieci.
Rozebrać i usunąć deski podłogowe i polepę glinianą. Belki stropowe i deski
ślepego pułapu ze wszystkich stron oczyścić z kurzu a elementy uszkodzone
wymienić na nowe. Następnie wykonać impregnację drewna do cech NRO np.
preparatem FOBOS M4.
JeŜeli elementy stropu po oczyszczeniu z próchnicy będą osłabione do 20% naleŜy
uzupełnić kaŜdy osłabiony przekrój do pełnej nośności konstrukcji przez dobicie
desek lub wymianę na nowy element. Przy osłabieniu elementu o więcej niŜ 20%
elementy naleŜy wymienić na nowe.
Na belkach stropowych zamocować łaty 4x4cm w rozstawie co 62,5cm jako ruszt
pod płyty OSB4. Na całej powierzchni stropu nad poddaszem ułoŜyć płyty OSB4 z
krawędziami na wpust i pióro.
Dla wykonania wzmocnień oraz na łaty naleŜy zastosować drewno sosnowe o
wilgotności nie większej niŜ 12% klasy C30 –wytrzymałość na zginanie 30MPa.
* Od strony mieszkań ze stropu zerwać tynk na trzcinie; deski sufitu oczyścić z
kurzu a w przypadku uszkodzenia drewna wymienić na nowe. Następnie wykonać
impregnację drewna do cech NRO np. preparatem FOBOS M4.
6.5. Roboty murarskie i Ŝelbetowe :
6.5.1. Murarskie - wykonanie nowych kominów ( wg punktu 6.2.) :
– w strefie poddasza z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie cem-wap.
marki 5MPa wg załączonych rysunków,
- powyŜej połaci dachowej z cegły klinkierowej pełnej klasy 250 na zaprawie do
klinkieru marki 5MPa.
6.5.2. śelbetowe – dot. posadowienia komina „K5” (wg p.6.2.i rys.Nr 8):
- w grubości stropu nad I piętrem osadzić zbrojenie ze stali StO i zalać betonem
C12/15 (=B15); po uzyskaniu 60% nośności Ŝelbetu moŜna rozpocząć roboty
murarskie j.w.,
6.5.3. MontaŜowe – wykonać nowe nadproŜe drzwiowe na poddaszu w wejściu do
mieszkania Nr 4. Dwie belki z ceowników gorącowalcowanych h=100mm osadzić
w murze i wyszpałdować. Belki skręcić między sobą śrubami M12 nad podporami i
w środku rozpiętości.
6.6. Roboty dekarskie i montaŜowe na dachu
Po wypoziomowaniu płaszczyzny dachu (p.6.3) i wymurowaniu i otynkowaniu
kominów i ścianki „przy kolankowej” moŜna wykonać roboty dekarskie :
- rozłoŜenie izolacji z folii FWK : folia PP o paroprzepuszczalności pary wodnej
> 1900g/m2/24h,
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- przybicie kontrałat bxh= 5x5cm i łat bxh= 5x5cm, uŜywać gwoździe
ocynkowane średnicy minimum 3mm i długości zapewniającej połączenie na
długości 12d,
- zamocować deski okapowe a do nich uchwyty do rynien, pasy nadrynnowe itp.
z blachy stalowej tytanowo – cynkowej gr.0,8mm,
- ułoŜyć pokrycie dachowe z dachówki karpiówki ceramicznej o wymiarach
15,5 x 38cm grubości minimum 12mm w kolorze naturalnym czerwonym, takim
samym jak na dachu Internatu (nr 8) ; podstawowa dachówka zakończona okrągło,
gładka, oraz dachówki uzupełniające będące w ofercie systemu w tym m.in.
dachówki szczytowe, wentylacyjne itd.,
- montaŜ gąsiorów ceramicznych z tego samego systemu co dachówka ; gąsiory
w kształcie stoŜkowym długości 40cm i średnicy od 14,5 do 21cm na
przeciwległych końcach ; w szerszym końcu szpiczasty czubek,
- wzdłuŜ kalenicy i krokwi naroŜnych zamocować taśmy uszczelniające z
plisowanego aluminium, samoprzylepne, na klej na bazie butylu, z otworami
wentylacyjnymi 160cm2/ mb taśmy, szerokość taśmy 320mm, kolor ceglasty,
- na styku połaci dachu i kominów oraz styku dachu z murem budynku zamocować
taśmy uszczelniające z plisowanego aluminium, samoprzylepne, na klej na bazie
butylu, szerokość taśmy 280mm, kolor ceglasty,
- wykonać pozostałe obróbki blacharskie, rynny φ 15cm i rury spustowe φ 12cm,
- na dachu zamocować ławy kominiarskie szer.25cm z blachy stalowej gr.2mm
cynkowanej ogniowo z antypoślizgowymi przetłoczeniami, malowanej w kolorze
dachówki ; do montaŜu stosować elementy z jednego systemu;
- na dachu zamocować stopnie kominiarskie 25x14cm z blachy stalowej gr.2mm
cynkowanej ogniowo z antypoślizgowymi przetłoczeniami, malowanej w kolorze
dachówki ; do montaŜu stosować elementy z jednego systemu;
– wszystkie obróbki i rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej tytanowo –
cynkowej grubości 0,8mm ; połączenie rynny z rurą spustową wykonać za
pośrednictwem kosza zlewowego w kształcie ostrosłupa o boku szerokości 30cm ;
odcinki rynny długości 3,0m kaŜdy połączyć przez lutowanie, a co 15,0m na
rynnach wykonać połączenie dylatacyjne,
- na dachu wg Projektu Elektrycznego wykonać instalację odgromową i
przeprowadzić pomiary rezystancji uziemienia i spisać protokoły z tych badań.
6.7. Stolarka okienna
W płaszczyźnie dachu, do krokwi lub wymianów drewnianych zamocować okna
i wyłaz dachowy.
Drewniane skrzydło okna i wyłazu oraz ościeŜnice malowane przez producenta
lakierem lazurowym bezbarwnym. Oblachowanie zewnętrzne okna i kołnierz
uszczelniający malowane przez producenta na kolor grafitowy (RAL 7024).
6.7.1.Okna połaciowe „OP1” - obrotowe 94x140 cm z szybą U=1,0 W/m2K .
Konstrukcja okna z drewna sosnowego impregnowanego próŜniowo, dwukrotnie
malowana lakierem akrylowym ; z klamką w dolnej części skrzydła z moŜliwością
otwarcia oraz dwustopniowego mikrouchylania okna; w połowie wysokości okna
zawias do obrotu skrzydła wokół osi o 1800 ; w górnej części ościeŜnicy musi być
osadzony nawiewnik V35 o wydajności min. 28m3/h ;
Okna podwójne wyposaŜyć w kołnierze (w systemie okna) do łączenia okien
w grupy poziome (dla Fakro kołnierze B2/1).
W systemach zespoleń odległość między oknami w pionie i w poziomie
standardowo wynosi 10 cm.
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6.7.2. Wyłaz kominiarski „WD” (okno wyłazowe np. firmy Fakro) termoizolacyjny
66x118 cm z szybą U=1,0 W/m2K oraz kołnierz (w systemie okna) dla pokryć
płaskich; konstrukcja wyłazu z drewna sosnowego impregnowanego próŜniowo,
dwukrotnie malowane lakierem akrylowym, z klamką umoŜliwiającą otwarcie lub
mikrouchylanie okna; w górnej części okna siłownik gazowy, który chroni okno
przed przypadkowym zatrzaśnięciem.
6.7.3. W ściance „przy kolankowej” stanowiącej ścianę zewnętrzną budynku na
wysokości poddasza wykonać nowe okienka, które osadzić w miejscach tam gdzie
obecnie występują . Okienka nietypowe wykonać jako jednoramowe z drewna
klejonego gr.6cm z szybą zespoloną 4+16+4mm U=1,1 W/m2K. W ramie osadzić
nawiewnik np. typu Ventair o wydajności min. 25m3/h a drewno pomalować na kolor
biały. Nawiewniki osadzić i malowanie wykonać w stolarni przez producenta.
Mur podokienny wewnętrzny wykończyć parapetem z postformingu gr.28mm
w kolorze białym.
Okienka wykonać jako otwieralne (8szt.) i naświetla nieotwieralne tam gdzie są
niedostępne dla otwierania (4szt.).
6.7.4. W ścianach szczytowych w istniejących otworach o średnicy 47cm osadzić
okna nietypowe z drewna klejonego gr.6cm jednoramowe,
z szybą zespoloną 4+16+4mm U=1,1 W/m2K. Okno powinno być rozwierno –
uchylne lub obrotowe z moŜliwością rozszczelniania. Drewno pomalować na kolor
biały w stolarni przez producenta.
Mur wewnętrzny dookoła okna wykończyć tynkiem cem-wap. kat.III. i pomalować
3x farbą emulsyjną w kolorze białym.
Na zewnątrz otwór okienny obrobić blachą tytanowo – cynkową.
6.8. Stolarka drzwiowa
Drzwi wejściowe z klatki schodowej na poddasze mieszkalne oraz drzwi do
pomieszczeń z korytarza Nr 8 wykonać o odporności ogniowej EI 15.
Konstrukcja skrzydła z tarcicy z drewna litego, wypełnienie z płyty wiórowej
ognioodpornej, poszycie skrzydła z płyty HDF, okleina zewnętrzna naturalna
w kolorze ciemny dąb. Skrzydło wykonane w wersji przylgowej, z trzema
zawiasami, uszczelką ognioodporną w ościeŜnicy i progową ruchomą w skrzydle .
Zamontować zamek z wkładką patentową i szyld z klamką metalową w kolorze
brązu. OścieŜnica metalowa z blachy stalowej gr.1,5mm dwustronnie ocynkowanej,
lakierowana proszkowo na kolor biały.
6.9. Roboty tynkarskie, sucha zabudowa, malarskie
6.9.1. Tynkarskie
- w piwnicy wyprawki na kominie K2 po osadzeniu zbiorników na skropliny w kanale
Nr2 i Nr3; tynk kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej ; w pozostałych
pomieszczeniach cem-wap. kat.IV ; tynk wykonać równieŜ w grubości stropu nad
parterem i nad poddaszem ,
- na parterze w mieszkaniu Nr 3 na kominach K1 i K2 ubytki w spoinach wypełnić
zaprawą wapienno –cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno –
cementowego kat.IV z gładzią gipsową ;
{przedmiar: 2 pokoje BxH=2x 3,65 x 3,80m,
korytarz nad drzwiami BxH=2,0 x 1,60m, kuchnia BxH=3,70 x 2,80m.}
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- na parterze w holu wejściowym na kominie K2 ubytki w spoinach wypełnić
zaprawą wapienno –cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno –
cementowego kat.IV z gładzią gipsową ; przedmiar: BxH=1,50 x 3,80m,
- na piętrze na kominie K3 ubytki w spoinach wypełnić zaprawą wapienno –
cementową a następnie wykonać nowy tynk wapienno –cementowego kat.III;
- na piętrze na nowym kominie K5 wykonać nowy tynk wapienno –cementowy
kat.IV z gładzią gipsową;
- na piętrze wyprawki po wykonaniu otworów wentylacyjnych na kominie K1 oraz na
ścianach, przez które prowadzono rury wentylacyjne; tynk cem-wapienny kat.IV;
- na ściankach „przy kolankowych” w osiach „A’ i „E’ na długości poddasza
nieuŜytkowego tynk kat. II cem-wap.; tynk wykonać na wysokości ścianek oraz na
poziomym odcinku muru, który dalej przechodzi w gzyms; tynkowanie wykonać po
rozbiórce starego pokrycia a przed ułoŜeniem folii dachowej, bo tylko wtedy te
ścianki będą dostępne;
- na nowo wymurowanych kominach powyŜej stropu nad poddaszem wykonać
nowe tynki wapienno –cementowego kat.IV;
- wyprawki na klatce schodowej na bruzdach, w których będą prowadzone
przewody elektr. od anteny zbiorczej na dachu do poszczególnych mieszkań;
wykonać gładź z zaprawy cem-wap. w pasie szer.10-15cm ( w mieszkaniach
przewody będą prowadzone w listwach wg proj. Elektrycznego),
- na zewnątrz budynku : wypełnienie pustych spoin między cegłami tworzącymi
gzyms przy uŜyciu zaprawy wapiennej marki 3MPa; co 10,0m wykonać dylatację :
puste spoiny wypełnić silikonem dekarskim,
- na zewnątrz budynku : wykonanie nowych gzymsów z zaprawy wapiennej marki
2,5MPa, przy uŜyciu szablonów jako odtworzenie istniejących kształtów ;
zaprawa musi być przygotowana fabrycznie zgodnie z recepturą systemu do
renowacji obiektów zabytkowych, i praca musi być wykonana przez specjalistów
z doświadczeniem przy renowacji detali architektonicznych,
6.9.2. Sucha zabudowa
1/ Wykonać nową ściankę między mieszkaniem Nr 4 a poddaszem nieuŜytkowym
( pomiędzy „7” a „5” i „8” ) grubości 15cm na konstrukcji z profili CW 100 i UW100 z
podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową GKF Rigips gr.12,5mm ( w
katalogu Rigips nr 3.40.06); ściankę wypełnić płytami półtwardymi z wełny
mineralnej (14kg/m3) grubości 2x 50mm. Zapewni to izolacyjność akustyczną tej
przegrody Rw = 54dB.
2/ Strop nad holem na parterze obudować od strony sufitu okładziną z płyt GKF
gr.2 x 12,5mm na konstrukcji systemowej stalowej.
3/ Skosy dachu dostępne w pomieszczeniach Nr 7 i Nr 9 oraz nad klatką schodową
a takŜe skosy dachu powyŜej poddasza mieszkalnego zabudować okładziną z płyt
GKF gr.12,5mm.
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4/ Skosy dachu w mieszkaniach na poddaszu uszkodzone przy osadzaniu okien
połaciowych i okien w ściance „przy kolankowej” zabudować okładziną z płyt GKF
gr.12,5mm.
5/ Ścianę między klatką schodową a łazienką „11” i przedsionkiem „13” zabudować
od strony klatki schodowej płytami GKF” Grubas” gr.15mm na plackach gipsowych
do istniejącej konstrukcji.
6/ Ścianę między klatką schodową a pom.„7” zabudować od strony pom.”7” płytami
GKF” Grubas” gr.15mm na plackach gipsowych do istniejącej konstrukcji.
7/ Ściany w osi „D” w pom.”14” i pom.”6” oraz między pom.”14” a pom.”9” oraz
między pom.”6” a pom.”9 zabudować od strony pom.”9” płytami GKF gr.12,5mm na
plackach gipsowych do istniejącej konstrukcji.
6.9.3. Malarskie
- malowanie nowych tynków wykonanych na kominach w piwnicy, na parterze i na
poddaszu : gruntowanie + farba emulsyjna 3x w kolorze białym; w mieszkaniu Nr 3
malowanie w kolorze uzgodnionym z Najemcą tego mieszkania,
- malowanie nowych tynków w osiach „A” i „E” : gruntowanie + farba emulsyjna 2x
w kolorze białym ,
- malowanie płyt gipsowo – kartonowych : gruntowanie + farba emulsyjna 3x
w kolorze białym i w mieszkaniach na poddaszu malowanie w kolorze uzgodnionym
z Najemcami mieszkań;
- gzymsy pomalować farbą krzemianową elewacyjną matową w kolorze białym ;
podłoŜe zagruntować a następnie malować warstwę podkładową a po wyschnięciu
warstwę nawierzchniową ; malować moŜna w temperaturze podłoŜa i powietrza
wyŜszej niŜ +80 C.
6.10. Izolacje
6.10.1.Przeciw – wilgociowe i paroizolacje :
a/ izolacja posadzki nad parterem : folia PE gr 0,2 mm zgrzewana na zakładach
wyprowadzona na wys. 10 cm na ścianę.
b/ izolacja stropu nad poddaszem uŜytkowym i klatką schodową j.w.,
c/ paroizolacja : na powierzchni stropów w zakresie objętym remontem, nad klatką
schodową oraz na całej połaci dachowej : PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej
> 850 m2hxhPa/g,
d/ folia dachowa FWK na całej połaci dachowej - PP, wzmocniona; cięŜar
powierzchniowy 135g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 1900g/m2 / 24h ;
6.10.2. Termiczna:
a/ w stropach nad parterem i poddaszem uŜytkowym płyty z wełny mineralnej
(14kg/m3) grubości 10cm (wg rysunków szczegółowych), niepalne klasa A1;
λ= 0,032 W/(m K),
b/ na całej połaci dachowej płyty z wełny mineralnej (30kg/m3) λ= 0,032 W/(m K),
między krokwiami grubości 140mm;
c/ izolacja termiczna ścian zewnętrznych szczytowych powyŜej stropów nad
mieszkaniami Nr 4 i Nr 5: płyty EUROTHANE G –twarda płyta z poliuretanu
gr.pianki 40mm, pokryta z jednej strony płytą gk, między warstwami paroizolacja.
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6.10.3. Akustyczna :
Izolacja akustyczna ściany mieszkania na poddaszu z dwóch warstw wełny
mineralnej gr. 5cm kaŜda i uszczelnienie obwodowe wg katalogu systemu suchej
zabudowy zapewniające izolacyjność akustyczną Rw= 54dB.
7. Sposób prowadzenia prac budowlanych
Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną posiadającą
doświadczenie i uprawnienia do wykonywania robót remontowych i renowacyjnych
na obiektach zabytkowych. Teren budowy winien być ogrodzony i zabezpieczony
przed dostępem osób trzecich zwłaszcza dzieci.
8. Uwagi końcowe
1. Wykorzystanie niniejszego opracowania projektowego do realizacji inwestycji
moŜe nastąpić tylko na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
„Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych” .
2.Roboty naleŜy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi do niniejszego
projektu, normami technicznymi i sztuką budowlaną.
3.Roboty prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami.
4.Odstępstwa i zmiany w projekcie są moŜliwe jedynie za zgodą autora projektu.

Poznań, marzec 2010r.

Opracowanie:
inŜ. Ewa Owsianowska

