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Cz stochowa, wrzesie  2014 r.

WIADCZENIE

Niniejszym o wiadczam, e projekt budowlany zamienny pn.: „Termomodernizacja budynku Szko y

Podstawowej nr 11 w B dzinie “, ul. Broniewskiego 12 w B dzinie zosta  sporz dzony zgodnie z ustaw  z

dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j.  Dz.U.  z  2013 r.  poz.1409 z pó n.  zm.),   z  obowi zuj cymi

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzaj cy:
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I. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia projektowe
Umowa  pomi dzy  firm  PRO-POMIAR s.c.; a  Inwestorem
Inwentaryzacja budowlana budynku

2. INWESTOR
Miasto B dzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 B dzin

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
ul. Broniewskiego 12
42- 500 B dzin

4. STAN W SNO CI
Dzia ka nr 10 i 132  po one sa w B dzinie przy ul. Broniewskiego 12 i stanowi  w asno  Inwestora.

5. DANE OGÓLNE
obiekt u yteczno ci publicznej (Szko a Podstawowa)
technologia wykonawstwa – tradycyjna z elementami prefabrykowanymi
liczba kondygnacji – budynek dwu i jednokondygnacyjny
budynek cz ciowo podpiwniczony bez poddasza u ytkowego, krycie pap
uk ad konstrukcyjny mieszany

6. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Budynki Szko y Podstawowej nr 11 po one s  w B dzinie przy ul. Broniewskiego 12 w ród
zabudowy osiedlowej w s siedztwie budynków mieszkalnych oraz pawilonów handlowych. Ca  sk ada
si  z siedmiu  obiektów wielobry owych ró nej wysoko ci powi zanych ze sob cznikami i stanowi cych
jeden kompleks zabudowy. Budynki s  obiektami wielokondygnacyjnymi ze stropodachami
wielospadowymi, z odprowadzeniem wody deszczowej poprzez  zewn trzne rury spustowe.

Nieruchomo  szko y ogrodzona jest p otem z prz se  stalowych mocowanych na s upkach stalowych do
betonowego coko u. Wjazd  na dzia  od ulicy Broniewskiego oraz od ulicy Zwyci stwa. Wej cie g ówne
do budynku schodami zewn trznymi od strony pó nocnej. Powierzchnia dzia ki o zró nicowanych
wysoko ciach, zagospodarowana zieleni  nisk  oraz utwardzona, szczególnie wokó  budynków, p ytami
chodnikowymi, od strony wschodniej usytuowane jest boisko oraz plac zabaw.

Obiekt wyposa ony jest w nast puj ce instalacje: instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja elektryczna o wietleniowa , teletechniczna, instalacja c.o. zasilana z sieci miejskiej.

Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa dzia ka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie – na podstawie ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu w bezpo rednim otoczeniu istniej cego

budynku.
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8. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU
- powierzchnia zabudowy 2225,3 m2

- powierzchnia u ytkowa 3151,5 m2

- powierzchnia ogrzewana 3180,5 m2

- kubatura u ytkowa 10277,0 m3

- kubatura ca kowita 14387,7 m3

II. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409 z pózn. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniaj ce Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 926)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)
Ustawa z  dn. 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.  z 20014 r, poz. 883)
Polskie Normy dotycz ce tematu 
Aprobaty Techniczne ITB dotycz ce wybranych systemów docieple
Materia y pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotycz ce w/w systemów
docieple  oraz wchodz cych w ich sk ad wyrobów
Wizja lokalna w miejscu inwestycji
Dokumentacja fotograficzna budynku
Robocze uzgodnienia z Inwestorem
Inwentaryzacja budowlana budynku

W opracowaniu kierowano si  zaleceniami „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych
z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian opracowane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemów Docieple ”.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Szko y Podstawowej

nr 11 w B dzinie.

Celem niniejszego opracowania jest okre lenie optymalnego sposobu wykonania termomodernizacji
budynku szko y, to znaczy dobranie odpowiedniej grubo ci warstwy ocieplaj cej, a wi c dostosowanie
termoizolacyjno ci przegród zewn trznych budynku do obecnie obowi zuj cych przepisów.

Projektuje si  zastosowanie zewn trznego zespolonego systemu ocieplania  ze styropianem jako
warstw  ocieplaj , co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej, a przegrody zewn trzne uzyskaj
izolacyjno  ciepln  zgod   z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) – tabela 1.1. i 1.2.

Zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne oraz drobne prace remontowe
zewn trzne  zwi zane z popraw  funkcjonalno ci budynku.
Roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne obejmuj :

docieplenie cian zewn trznych wraz z kolorystyk  elewacji, wymian  pionowej i poziomej
instalacji odgromowej oraz obróbek blacharskich,
docieplenie stropodachu styropap ,
podmurowanie cianek dachowych (attyk, murów ogniowych) o oko o 25 cm.
izolacj  pionow cian piwnicznych i fundamentowych zag bionych w gruncie
wymian  parapetów zewn trznych,
wymian  istniej cych stalowych kominków wentylacyjnych na dachu na nowe 
napraw  kominów murowanych z ich podmurowaniem i wykonaniem nowych „czapek”
odtworzenie chodnika opaskowego z kostki brukowej betonowej wokó  budynku
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odtworzenie istniej cych chodników z kostki brukowej
napraw  schodów zewn trznych oraz wej ciowych do piwnicy
wymian  drabiny zewn trznej na now  systemow
 zabezpieczenie cian zewn trznych  rodkiem chroni cym przed graffiti do wysoko ci 2,5 m.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek Szko y Podstawowej nr 11 w B dzinie jest obiektem wielobry owym cz ciowo

podpiwniczonym, ze stropodachem wielospadowym krytym pap  na lepiku. Budynek zosta  wzniesiony w
latach 1970-tych w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. 
Wej cie g ówne do budynku usytuowane jest na  parterze od pó nocnej strony budynku. 
W pomieszczeniach piwnic zlokalizowane s : zaplecze, magazyny kuchni, pomieszczenia gospodarcze. Na
parterze oraz pi trze budynku znajduj  si  sale lekcyjne, szatnia, sanitariaty, biura, kuchnia. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy monololityczne oraz elbetowe oparte na cianach
no nych ceglanych. 
Na uk ad przestrzenno- funkcjonalny sk ada si  7 segmentów o nast puj cych funkcjach:
segment 1 – administracyjny
segment 2 – sto ówka i kuchnia z zapleczem
segment 3 - edukacyjny
segment 4 – komunikacyjny
segment 5 – komunikacyjny
segment 6 – edukacyjny
segment 7 – sala gimnastyczna
Budynek pozbawiony jest detali architektonicznych.

Dane charakterystyczne obiektu podano w cz ci I.8.

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Oceniaj c stan techniczny budynku Szko y Podstawowej nr 11 wzi to pod uwag  nast puj ce

czynniki maj ce wp yw na stan techniczny budynku: jako  materia ów i wykonawstwa, wp yw eksploatacji
(proces naturalnego starzenia, zaniedbania w konserwacji i remontach, dewastacja).

W okresie budowy i przebudowy budynku istniej ce wówczas normy i wytyczne nie odpowiadaj
obowi zuj cym dzisiaj, st d te  wynika konieczno  dostosowania obiektu do dzisiejszego prawa, przy
czym chodzi tu nie tylko o wykonanie prac renowacyjnych s cych utrzymaniu pierwotnego stanu
technicznego, ale kompleksowych prac modernizacyjnych pozwalaj cych na zdecydowan  popraw  warto ci

ytkowych. Do wymaga  z czasów budowy dochodz  dzi  nowe wymagania techniczne zwi zane z
ograniczaniem zu ycia energii, emisj  zanieczyszcze , usuwaniem odpadów, popraw  jako ci powietrza i
komfortem wewn trznym pomieszcze . Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest
zadowalaj cy.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono:
a) fragmenty odpadaj cego tynku, cz ciowe braki tynku zewn trznego,
b) zabrudzenia elewacji budynku, 
c) okratowania okienne cz ciowo skorodowane,
d) istniej ce obróbki blacharskie skorodowane i odkszta cone,
e) instalacja odgromowa zniszczona, 
f) zawilgocenia, zaciemnienia pow ok malarskich, miejscowe zagrzybienia.
g) zniszczone, pop kane, miejscami zapadaj ce si  chodniki wokó  budynków, szczególnie od strony
wschodniej,
h) parapety zewn trzne po ociepleniu do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej.

4.1. OPIS T ECHNICZNY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU
FUNDAMENTY – fundamenty elbetowe

CIANY ZEWN TRZNE – murowane z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie cementowo-
wapiennej gr. 42 i 51cm obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym nieocieplane. Wspó czynniki
przenikania ciep a U niezgodnego z norm  i z wytycznymi zawartymi w rozporz dzeniu ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 sierpnia  2014 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 926).
CIANY WEWN TRZNE – z ceg y pe nej gr. 25, 12 cm obustronnie tynkowane tynkiem

cementowo.-wapiennym; w cianach wewn trznych nadpro a elbetowe.
STROPY MI DZYPI TROWE – strop nad piwnicami wylewany p ytowy elbetowy krzy owo

zbrojony; strop mi dzypi trowy kana owy prefabrykowany, sufity otynkowane.
STROPODACH –  na stropie na ciankach a urowych u one s  prefabrykowane p yty korytkowe
wyrównane warstw  g adzi cementowej i pokryte dwukrotnie pap  asfaltow  na lepiku.
Wspó czynnik przenikania ciep a U niezgodny z norm  i z wytycznymi zawartymi w rozporz dzeniu
ministra transportu, .
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – Stolarka okienna  wymieniona na now  wykonan  z PCV

w kolorze bia ym o wspó czynniku U = 1,3 W/(m2K). Brak nawiewników okiennych do wentylacji
szczególnie sal lekcyjnych. Stolarka  drzwiowa zewn trzna nowa z profili PCV cz ciowo przeszklona o
wspó czynniku ca kowitym U = 1,7 W/(m2K). Stolarka okienna zabezpieczona cz ciowo od zewn trz
kratami metalowymi.

SCHODY WEWN TRZNE – elbetowe, ob one lastrikiem, z por czami metalowymi
SCHODY ZEWN TRZNE – wylewane elbetowe, z pochwytami metalowymi 
OBRÓBKI BLACHARSKIE – rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie parapetów stalowe

nieszczelne, obróbki dachu z blachy ocynkowanej  skorodowane, wszystkie obróbki przeznaczone do
wymiany.

KOMINY – murowane z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowane
przeznaczone do naprawy. Kominki wentylacyjne na dachu stalowe przeznaczone do wymiany.

POD OGI I POSADZKI – w korytarzach i na klatce schodowej posadzka z p ytek gresowych i
lastrikowa w salach lekcyjnych parkiety i wyk adziny PCV. W pomieszczeniach sanitarnych p ytki
ceramiczne.

TYNKI I OK ADZINY WEWN TRZNE – tynki cementowo-wapienne g adkie kat. III, gipsowane
pomalowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych na cianach p ytki ceramiczne. Sufity
malowane na bia o. 

WYPOSA ENIE W INSTALACJE – obiekt wyposa ony jest w nast puj ce instalacje:
instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. zasilana z sieci miejskiej, instalacja
elektryczna o wietleniowa i si owa oraz instalacja teletechniczna.

Wentylacja ca ego budynku w stanie istniej cym realizowana jest poprzez system wentylacji naturalnej. 

4.2. WSPÓ CZYNNIKI PRZENIKANIA CIEP A
Obliczenia wykonano na podstawie PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 

Dane wyj ciowe do obliczenia wspó czynnika przenikania ciep a U
 strefa klimatyczna III
 wilgotno  wzgl dna powietrza zewn trznego = 85%
 wilgotno  wzgl dna powietrza wewn trznego = 55%
 obliczeniowa temperatura powietrza wewn trznego ti=+20ºC
 obliczeniowa temperatura powietrza zewn trznego tz=- 20ºC

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
sierpnia  2014 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 926) w budynkach przy ti>16ºC maksymalna warto
wspó czynnika U dla ciany zewn trznej  wynosi  mo e 0,25 W/m2K. 
W zwi zku z powy szym istniej ce  ciany  nie spe niaj ce powy szych wymaga  i wymagaj  ocieplenia.

Stropodachy obiektu w stanie istniej cym nie spe niaj  wymaga  normy cieplnej i wg ww.
rozporz dzenia ministra infrastruktury w budynkach przy ti>16ºC maksymalna warto  wspó czynnika U dla
stropodachów wynosi  winna U<0,20 W/m2 K. Wspó czynnik przenikania ciep a U stropodachu jest za
wysoki i tym samym stropodach wymaga docieplenia.

Poni ej podano zestawienie wspó czynników przenikania ciep a U dla nieocieplonych przegród
zewn trznych:

ciany zewn trzne gr. 42 cm U=1,404 W/m2K
ciany zewn trzne gr. 51 cm U=1,205 W/m2K
ciany zewn trzne piwnic gr. 51 cm U=0,769 W/m2K
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strop nad piwnic  gr. 35,5 cm U=0,549 W/m2K
stropodach budynków nr 4 i 5 U=1,435 W/m2K
stropodachy niewentylowane budynków nr 1,2, 3 i 6 U=0,768 W/m2K
stropodach sali gimnastycznej U=1,435 W/m2K

Zestawienie wspó czynników przenikania ciep a U dla ocieplonych przegród zewn trznych:

ciany zewn trzne gr. 42 cm U=0,192 W/m2K
ciany zewn trzne gr. 51 cm U=0,187 W/m2K
ciany zewn trzne piwnic gr. 51 cm U=0,300W/m2K

strop nad piwnic  gr. 35,5 cm U=0,231 W/m2K
stropodach budynków nr 4 i 5 U=0,149 W/m2K
stropodachy niewentylowane budynków nr 1,2, 3 i 6 U=0,149 W/m2K
stropodach sali gimnastycznej U=0,175 W/m2K

5. OPIS PRZYJ TEGO ROZWI ZANIA

5.1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIA OWE

5.1.1. CIANY ZEWN TRZNE 
Docieplenie cian zewn trznych oraz cokó  nale y wykona  metod  lekk  mokr  wg instrukcji

technicznej wybranego kompletnego systemu z warstw  termoizolacji (styropianu) grubo ci 18 cm z
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym. Izolacj  termiczn  wykona  w klasie NRO .
Jako materia  termoizolacyjny zastosowa  p yty styropianowe do termoizolacji elewacji zewn trznych typu
EPS 70-040 o ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturze i kraw dziach bez wyszczerbie  i wy ama  o
wspó czynniku przewodzenia ciep a =0,040 W/m K i w klasie nierozprzestrzeniania ognia E.
Zastosowane p yty styropianowe powinny posiada  certyfikat zgodno ci z polsk  norm  PN-EN-13163,
aprobat  techniczn  wydan  przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez
Pa stwowy Zak ad Higieny.
Ocieplenie o cie y okien i drzwi nale y wykona  za pomoc  styropianu EPS 70 grubo ci 2 cm. Zaleca si

ycie styropianu o podwy szonych w ciwo ciach termicznych, np. EPS 70-032. 

Charakterystyczne dane produktu EPS 70 - 040 FASADA:
wspó czynnik przewodzenia ciep a 0,040 W/m K
deklarowany opór cieplny dla g=140 mm 3,50 m2 K/W
klasa nierozprzestrzeniania ognia E
napr enie ciskaj ce przy 10 % odkszta ceniu  70 kPa 
wytrzyma  na zginanie  115 kPa 
wytrzyma  na rozci ganie  100 kPa 

sto 13,5 - 16,5 kg/m3

graniczna temperatura stosowania 80ºC

Zastosowane p yty styropianowe powinny posiada  certyfikat zgodno ci z polsk  nor  PN-EN-13163,
aprobat  techniczn  wydan  przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez
Pa stwowy Zak ad Higieny.

Po wykonaniu docieplenia cian nale y odtworzy  istniej ce pow. utwardzone wokó  budynku z kostki
betonowej brukowej gr. 6 cm z ukszta towanym spadkiem w kierunku „od budynku” (min. 2% spadku).

5.1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacj  przeciwwilgociow cian piwnicznych do poziomu terenu  wykona  nale y

styropianem ekstrudowanym (styrodurem) grubo ci 6 cm z membran  kube kow  i izolacj
przeciwwilgociow  pionow .
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Jako materia  termoizolacyjny zastosowa  nale y frezowane p yty polistyrenu ekstrudowanego Styrodur C o
ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturze i kraw dziach bez wyszczerbie  i wy ama  o
wspó czynniku przewodzenia ciep a  =0,038 W/m K i w klasie nierozprzestrzeniania ognia E. 

Zastosowane p yty styropianowe powinny posiada  certyfikat zgodno ci z polsk  nor  PN-EN-13163,
aprobat  techniczn  wydan  przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez
Pa stwowy Zak ad Higieny.

Charakterystyczne dane produktu Styrodur 3035 CS prod. BASF:
 wspó czynnik przewodzenia ciep a  0,033 W/m K
 g sto 40 kg/m3

 klasa nierozprzestrzeniania ognia E 
 temperatura mi kni cia > 100ºC
 temperatura samozap onu 370ºC
 graniczna temperatura stosowania 75ºC
 wytrzyma  na  ciskanie 300 kPa 
 wytrzyma  na zginanie 500 kPa 
 wytrzyma  na rozci ganie 300 kPa 

Zastosowane p yty styrodurowe powinny posiada  certyfikat zgodno ci z polsk  norm  PN-EN-13163:2004,
aprobat  techniczn  wydan  przez Instytut Techniki Budowanej oraz atest higieniczny wydany przez
Pa stwowy Zak ad Higieny.

Istniej ce ciany piwniczne wymagaj  osuszenia i wykonania izolacji pionowej na ca ej d ugo ci budynku.
ciany piwnic, po odbiciu starego tynku, osuszeniu  i oczyszczeniu nale y ponownie  otynkowa . Od strony

gruntu nale y wykona  izolacj  pionow . 
Prace zwi zane z wykonaniem izolacji pionowej oraz osuszeniem cian nale y wykonywa  odcinkami

ugo ci 3 - 4 m przy odpowiednim zabezpieczeniu wykopu. 
Kierownik budowy, w zwi zku z tym, ze roboty przeciwwilgociowe prowadzone prowadzone s  w
wykopach umocnionych i istnieje niebezpiecze stwo zasypania ziemi , powinien opracowa  plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 
W pierwszej kolejno ci po dok adnym oczyszczeniu z zanieczyszcze  i uszcz cych si  fragmentów betonu
nale y zagruntowa awy fundamentowe od góry i po bokach preparatem gruntuj cym np. SIPLAST
PRIMER® Szybki  Grunt  SBS firmy ICOPAL. W celu zapewnienia lepszej  izolacyjno ci  cieplnej  cian
fundamentowych oraz w celu przeciwdzia aniu kondensacji pary wodnej wewn trz przegrody nale y
wykona  docieplenie styrodurem mocowanym do ciany za pomoc  kleju bitumicznego np. SIPLAST
KLEJ® Szybki Styk SBS firmy ICOPAL nanoszonego pasmowo lub punktowo. Kolejnym etapem jest
wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce zbroj cej oraz wykonanie fasety na styku ciany i awy
fundamentowej. Tak przygotowan  powierzchni  nale y zagruntowa  preparatem gruntuj cym np.
SIPLAST PRIMER® Szybki Grunt SBS firmy ICOPAL. Nast pnie cian  nale y pomalowa  dwukrotnie
rodkiem SIMPLAST FUNDAMENT® Szybka Izolacja SBS. Tak przygotowan cian  fundamentow

nale y zabezpieczamy foli  kube kow , np. firmy Onduline. Ostatnim etapem prac izolacyjnych jest
wykonanie obsypki piaskowej i wykonanie chodnika opaskowego. 

Foli  wyt aczan  (membran  kube kow ) powinno si  uk ada  si  wyt oczeniami skierowanymi w stron
ciany fundamentowej. W takim uk adzie folia separuje grunt od muru, za  pustka powietrzna pozwala
cianie "oddycha ". Foli  mocuje si  do pod a gwo dziami lub ko kami stosuj c podk adki uszczelniaj ce.

Miejscami mocowania folii s  ich strefy wyt ocze  (punkty bezpo rednio przylegaj ce do ciany). 

Nale y jednak pami ta , e sama folia wyt aczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Konieczne jest
zabezpieczenie folii nad poziomem gruntu za pomoc  specjalnych profili PVC lub stalowych. Folia stanowi
tylko ochron  i wspomaga istniej  hydroizolacj .

Po wykonaniu docieplenia cian piwnicznych i po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej nale y
odtworzy  istniej ce chodniki, a w miejscach gdzie dot d nie by o chodnika  nale y wykona   tzw. chodnik
okapowy szeroko ci 50 cm zako czony obrze em trawnikowym. 
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Izolacj cian fundamentowych do poziomu terenu wykona  nale y styropianem ekstrudowanym
(styrodurem) grubo ci 6 cm z membran  kube kow  i izolacj  przeciwwilgociow  pionow .

Jako materia  termoizolacyjny zastosowa  nale y frezowane p yty polistyrenu ekstrudowanego Styrodur C o
ustabilizowanych wymiarach, zwartej strukturze i kraw dziach bez wyszczerbie  i wy ama  o
wspó czynniku przewodzenia ciep a  =0,038 W/m K i w klasie nierozprzestrzeniania ognia E. 

Sposób wykonania – jak cian piwnicznych.

5.1.3. STROPODACH
Ze wzgl du na konstrukcj  stropodachu budynku  konieczne jest u enie warstwy docieplenia na

górnej powierzchni  dachu od zewn trz poprzez u enie p yt styropianowych EPS 100-038 samogasn cych
o klasie reakcji na ogie   E i o grubo ci 22 cm – w budynki nr 1,2, 3 i 6 oraz gr. 24 cm – bud. nr 4 i 5.
Dach sali gimnastycznej ociepli  styropap  gr. 20 cm. Wszystkie p yty laminowane dwustronnie warstw
asfaltowej papy podk adowej, np. typu P-100/1200 (tzw. styropapa) - rys. nr 16. 

Po wykonaniu ocieplenia nale y u  dwukrotnie pap  termozgrzewaln  wierzchniego krycia.

Kierownik budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe stropodachu prowadzone s  na
wysoko ci, powinien opracowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem
ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Ocieplenie nale y wykonywa ci le wg technologii kompletnego, wybranego systemu, z zastosowaniem
systemowych materia ów, substancji i akcesoriów oraz posiadaj cy certyfikaty zgodno ci z polskimi
normami, aktualne  aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH.

Wybrany system powinien posiada  klasyfikacj  ogniow  w zakresie nierozprzestrzeniana
nierozprzestrzeniana ognia /NRO/.

Charakterystyczne dane produktu EPS 100:

 wspó czynnik przewodzenia ciep a: 0,038 W/m K
 klasa nierozprzestrzeniania ognia: E 
 napr enie ciskaj ce przy 10 % odkszta ceniu:  100 kPa 
 wytrzyma  na zginanie:  150 kPa 
 wytrzyma  na rozci ganie:  100 kPa 

Charakterystyczne dane papy wierzchniego krycia
 osnowa papy z w ókniny poliestrowej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej (asfalt
modyfikowany   z  wype niaczem mineralnym) 

 strona wierzchnia z gruboziarnist  posypk  mineraln  wzd  jednej kraw dzi pasek z folii
o szeroko ci min. 80 mm 

 strona spodnia pokryta pow ok  akrylow  ze wzd nymi pasmami klejowymi z masy
asfaltowej modyfikowanej oraz ywicami 
 grubo  papy wg PN-EN 1849-1: 2002: 5,0±0,2 mm
 wodoszczelno  wg PN-EN 1928: 2002 metoda B: wodoszczelna przy ci nieniu 400 kPa
 reakcja na ogie  wg PN-EN ISO 11925-2:2004, PN-EN 13501-1:2008: klasa E
 wytrzyma  z czy na cinanie wg PN-EN 12317-1:2001 -zak ad pod ny, zak ad  poprzeczny: 600
± 200 N/50 mm, 900 ± 200 N/50 mm
 odporno  na obci enia statyczne wg PN-EN 12730:2002 Metoda A: 20 kg
 stabilno  wymiarów wg PN-EN 1107-1:2001 Metoda A: <0,5%
 przenikanie pary wodnej wg PN-EN 1931: 2002 PN-EN 13707:2006: =20 000.

Ocieplenie cian zewn trznych, cian piwnicznych, coko u i attyki nale    y wykonywa    ci    le wg
technologii kompletnego, wybranego systemu, z zastosowaniem systemowych materia ów,
substancji i akcesoriów oraz posiadaj cy certyfikaty zgodno ci z polskimi normami, aktualne
aprobaty techniczne ITB i certyfikaty higieniczne PZH.
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Wybrany system powinien posiada     klasyfikacj     ogniow     w zakresie nierozprzestrzeniana nieroz-
przestrzeniana ognia /NRO/.

5.1.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
W docieplanym  budynku istniej ca stolarka okienna i drzwiowa zosta a wymieniona na now .

Zamontowano nowe okna zespolone rozwieralno-uchylne wykonane z profili PCV z funkcj
mikrowentylacji w kolorze bia ym, pi ciokomorowe, o ca kowitym wspó czynniku przenikania ciep a U=1,3
W/m2K. 

W celu poprawy wentylacji pomieszcze  w istniej cych oknach nale y zamontowa  nawiewniki
higrosterowane o przep ywie powietrza min. 35 m3/h zamontowane na wysoko ci min. 2 m powy ej
poziomu posadzki. Projektuje si  monta  nawiewników higrosterowanych firmy Aereco typu EMM 707 w
kolorze bia ym, z mo liwo ci  r cznego przymkni cia i okapem standardowym, o wydajno ci min. 35 m3/h i
o poziomie t umienia ha asu 33 dB. Nawiewniki higrosterowane nale y zamontowa   we wszystkich
pomieszczeniach z wentylacj  grawitacyjn .

Nawiewników nie nale y montowa  w pomieszczeniach z wentylacj  mechaniczn  nawiewno- wywiewn  –
dotyczy kuchni.

Istniej ce stare drzwi drewniane nale y wymieni  na nowe stalowe docieplone o ca kowitym wspó czynniku
przenikania ciep a U=1,3 W/m2K w kolorze br zowym.

6. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. PRACE DEMONTA OWE
Prace demonta owe obejmuj :

demonta  istniej cych obróbek zewn trznych rynien i rur spustowych (przy tarasie),
demonta  obróbek dachowych,
demonta  parapetów zewn trznych ,
demonta  pionowej  instalacji odgromowej,
demonta  krat okiennych,
demonta  pozosta ych elementów zewn trznych natynkowych, jak uchwyty na flagi, dzwonki,

tablice metalowe, etc.,
demonta  p yt chodnikowych i schodów w zakresie niezb dnym do ich naprawy,
demonta  odspajaj cej si  ok adziny  na schodach zewn trznych

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

 pod e pod docieplenie musi by  stabilne, równe, o dostatecznej no no ci, wolne od
zanieczyszcze  zmniejszaj cych przyczepno ; w tym celu przede wszystkim nale y kruche i
odspojone tynki cian zewn trznych usun , a nast pnie uzupe ni  zapraw  cementow  na siatce z
dodatkiem domieszki uszczelniaj cej hydrofobowej zapobiegaj cej przenikaniu wód opadowych do
tynku, po czym wyko czy  zapraw  tynkarsk  (szczególn  uwag  nale y zwróci  na tynki w strefie
przycoko owej) 

 przed rozpocz ciem prac dociepleniowych nale y sku  elementy ceramiczne z elewacji  oraz
odpadaj ce tynki , a nast pnie wykona  nowy tynk w miejscach ubytków

 przed rozpocz ciem docieplenia cian zewn trznych sprawdzenie, czy zako czone s  roboty
dachowe, czy zabezpieczone s  powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, czy zako czone s  roboty
mog ce zwi kszy  wilgotno  budynku oraz czy wyschni te s  wszelkie zawilgocenia i zapewnione
jest odprowadzenie wód opadowych poza lico cian

 usuni cie wszelkich zewn trznych natynkowych pow ok malarskich

wymian  istniej cej stalowej drabiny na elewacji wschodniej na now  systemow

zamurowanie otworów po zsypach opa u oraz zasypanie tych zsypów po wykonaniu izolacji cian 
piwnicznych
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przemurowanie kominów, wykonanie nowych „czapek”, uzupe nienie tynków na kominach i 
cianach attyk, a nast pnie wyko czenie tynkiem i pomalowania w kolorze elewacji na warstwie siatki 

na kleju,

naprawa p kni  i ubytków w murach

podmurowanie attyk i cianek ogniowych o 25 cm

 po wykonaniu napraw i uzupe nie  tynków nale y ca  elewacj  wyszczotkowa  i starannie
zmy , a nast pnie na ca ci zagruntowa rodkiem gruntuj cym; w celu sprawdzenia prawid owo ci
przygotowania pod a nale y wykona  kontrolne przyklejenie próbek stosowanej izolacji o
wymiarach  10,0  x  10,0  cm  z  warstw  kleju  nie  przekraczaj  1,0  cm.  Przy  prawid owym
przygotowaniu pod a i odpowiedniej jako ci kleju, przy za eniu, e temperatura otoczenia wynosi
ok.  20ºC,  a  wilgotno  powietrza  nie  przekracza  60%,  podczas  odrywania  po  trzech  dobach,
rozerwanie powinno nast pi  w warstwie izolacji

 osuszenie cian piwnicy wraz z wykonaniem izolacji pionowej

 przed przyst pieniem do docieplenia otwory okienne i drzwiowe nale y zabezpieczy  na
czas robót foli  lub innym materia em

 rusztowania ustawi  z wystarczaj co du ym odst pem od powierzchni cian.

Uwaga!
 Stosowa  wy cznie elementy systemu dociepleniowego
 Podczas prowadzenia prac oraz schni cia tynków temperatura zewn trzna powietrza,

pod a i wbudowanego materia u nie mo e by  ni sza ni  +5°C lub wy sza ni  25°C a
wilgotno  wzgl dna powietrza nie powinna przekracza  80%

 W czasie robót i w fazie wi zania materia y chroni  przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, nas onecznienie, wysoka lub niska temperatura)

 Niedopuszczalne jest prowadzenie prac, je eli zapowiadany jest spadek temperatury
poni ej 5°C w przeci gu 24 godzin, w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy du ym nas onecznieniu elewacji, bez odpowiednich os on ograniczaj cych
niekorzystny wp yw warunków atmosferycznych

6.3. OPIS ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH
ciany otynkowane dociepli  w systemie BAUMIT w technologii bezspoinowego systemu

ocieple  (BSO). Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu p yt styropianowych grubo ci 18 cm
odmiany EPS 70-040 zapraw  klej  i cznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatk  z w ókna szklanego
oraz wyko czeniu ca ci cienkowarstwow  wypraw  tynkarsk .

Wyprawami w projektowanym systemie docieple  s  cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe o
fakturze typu "baranek" i o uziarnieniu 1,5 mm.

Bezspoinowy System Ocieple  jest wyrobem budowlanym zgodnie  z art. 2. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, gdzie stwierdza si : „przez wyrób budowlany nale y rozumie
rzecz ruchom , bez wzgl du na stopie  jej  przetworzenia,  przeznaczon  do obrotu,  wytworzon  w celu
zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym , wprowadzona do obrotu  jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca

ytkow  i  maj  wp yw na spe nienie wymaga  podstawowych, o których  mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane .(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pó n. zm.).

Z podanej definicji wynika, e wyroby budowlane nale y stosowa  zgodnie  z wydan  aprobat .
Je li dotyczy ona ca ego systemu, którego sk adniki wyspecyfikowane s  w aprobacie, to nale y
bezwzgl dnie przestrzega  wytycznych aprobaty i skompletowa  w ciwy zestaw. 

Przypadki zmiany poszczególnych sk adników systemu s  niedopuszczalne i skutkuj  utrat
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzaj ca „sk adany” system do obrotu i stosowania – w my l
art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny. 

Dokumentami odniesienia dla bezspoinowego systemu docieple  s  :
- Na rynku europejskim (w tym polskim krajowym) Europejska Aprobata Techniczna udzie-
lana w oparciu o ETAG004,
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- Na rynku krajowym – Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
Dokumentami dopuszczaj cymi do obrotu s  odpowiednio:

- Deklaracja zgodno ci CE (dla ETA) i oznaczenie zestawu znakowaniem CE,

- Krajowa deklaracja lub certyfikat zgodno ci z Aprobat  Techniczn  i oznaczenie zestawu
znakiem budowlanym B. 

Wszelkie roboty budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy, w
zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s  na wysoko ci, powinien opracowa  plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót,
nale y przestrzega  zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonywania i odbioru robót,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mo na u ywa  jedynie
materia ów posiadaj cych niezb dne atesty i aprobaty.

Podczas robót docieplaj cych nie zakleja adnych otworów wentylacyjnych, jedynie zabezpieczy  je siatk .

Wszystkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog  by  wprowadzone po ich
uzgodnieniu z autorem projektu.

6.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow  i ST.
Wszystkie materia y do wykonania robót budowlanych obj tych niniejsz  dokumentacj  powinny
odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczaj cych je do stosowania w
budownictwie.
Wszystkie materia y powinny posiada  oznakowanie znakiem budowlanym „B" 

Sk ad systemu Baumit Silikat S z mas  tynkarsk  Silikat Top

A1.  rodek gruntuj cy – Baumit TiefenGrund, stosowany w razie konieczno ci  do 
wzmocnienia s abego pod a przed klejeniem p yt izolacyjnych
A. Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel /Star Contact (nowa nazwa). Zaprawa

klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania p yt styropianowych do pod a.  
B. yty styropianowe – EPS – EN  wed ug PN –EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na

ogie  wg PN –EN13501-1:2009 ( odpowiadaj ce okre leniu „samogasn ce” wed ug rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spe niaj ce dodatkowo wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wi ksze ni  600x1200 mm,
- powierzchnie p yt: szorstkie po krojeniu z bloków,
- kraw dzie p yt: proste, ostre bez wyszczerbie .

C. czniki mechaniczne –  dopuszczone do stosowania w budownictwie firmy Ejot lub 
Koelner dobrane wg d ugo ci i konstrukcji do rodzaju pod a oraz materia u izolacyjnego, o ile

konieczne jest mechaniczne wzmocnienie. Na osypuj cych si  nie no nych pod ach (np. stare tynki)
stosowa  kotwy monta owe Baumit KlebeAnker.

D. Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel / Star Contact 
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania p yt styropianowych do pod a oraz do
wykonywania warstwy zbroj cej na p ytach styropianowych pod warstw  tynkarsk  uzyskiwana
przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wod , w proporcji wagowej 100:24.
E. Siatka zbroj ca – Baumit 145A/StarTex impregnowana przeciwalkalicznie siatka z w ókna

szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielko  oczek ok. 3,5
x 4 mm.

F. Zaprawa klejowo-szpachlowa – Baumit KlebeSpachtel / Star Contact do wykonywania 
warstwy zbroj cej na p ytach styropianowych pod warstw  tynkarsk  uzyskiwana przez zarobienie
fabrycznie przygotowanej mieszanki wod , w proporcji wagowej 100:24
G. Podk ad tynkarski – Baumit UniPrimer  gotowy do u ycia rodek gruntuj cy 
wyrównuj cy ch onno  pod a i poprawiaj cy przyczepno  cienkowarstwowych tynków 
strukturalnych.
H. Tynk strukturalny – Baumit Silikat Top, mineralny cienkowarstwowy na bazie szk a wodnego
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tynk silikatowy, barwiony w masie, w kolorze  wg wzornika COME.
I. Tynk mozaikowy – Baumit Mozaik Top- tynk mozaikowy 1,5-2,0 mm do wyko czenia 
elementów: coko ów, przyziemia i innych wed ug kolorystyki elewacji.
J. Elementy uzupe niaj ce – (akcesoria systemowe)

- profile coko owe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do 
ukszta towania dolnej kraw dzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,
- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne cienne
- naro niki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z 
siatk , zabezpieczaj ce i wzmacniaj ce kraw dzie (naro niki budynków, o cie y) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy   uzupe niaj ce zastosowa  zgodnie z technologi  jednego producenta wed ug wytycznych
zawartych w cz ci rysunkowej.   Styki elewacji z otworami okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem,
wyko czenie coko u, oraz pozosta e detale wykona  zgodnie z wytycznymi systemodawcy i rysunkami datali.

6.3.2. ZASTOSOWANIE

System Baumit Silikat S jest Bezspoinowym Systemem Ocieple cian zewn trznych
budynków. G ównym sk adnikiem systemu s  p yty izolacyjne ze styropianu EPS oraz szlachetna zaprawa
klejowo- zbroj ca na bazie bia ego cementu. Posiada doskona e w ciwo ci budowlano-fizykalne (wysok
odporno  mechaniczn , trwa  oraz estetyk  wykonania i eksploatacji). Dzi ki optymalnie dobranym
szlachetnym sk adnikom stanowi idealne pod e pod ka dy rodzaj tynku strukturalnego. Mo e by
stosowany na wszelkich pod ach cian zewn trznych z betonu, betonu komórkowego, ceg y ceramicznej i
wapienno-piaskowej. 

6.3.3. W CIWO CI SYSTEMU BAUMIT SILIKAT S Z TYNKIEM SILIKATOWYM

Tynk jest barwiony w masie –  wg palety Baumit Life.
Zewn trzna pow oka posiada wysok  odporno  na zbrudzenia.
System dzi ki odpowiednio dobranym sk adnikom: zaprawa klejowo – szpachlowa, siatka zbroj ca,
stanowi znakomite pod e pod tynk silikatowy, który jest hydrofobowy i zapewnia  znakomit  paro
przepuszczalno  oraz odporno  na zabrudzenia. 

6.3.4. WYKONANIE ROBÓT
6.3.4.1. PRZYGOTOWANIE POD A

 Bezspoinowy system ociepleniowy mo e by  prawid owo wykonany wy cznie pod warunkiem
spe nienia przez pod e okre lonych wymaga  i sprawdzenia jego no no ci. Pod e
zanieczyszczone, nasi kliwe lub nierówne wymagaj  w ka dym przypadku odpowiedniego
przygotowania. 

 Na pod ach o niedostatecznej no no ci system ociepleniowy musi by  mocowany mechanicznie.
 Kurz i py  itp. oczy ci  szczotkami, powietrzem, wod  pod ci nieniem nawet z u yciem

detergentów (pod e powinno by  stabilne, no ne, suche, czyste, pozbawione elementów
zmniejszaj cych przyczepno  (kurz, py , oleje szalunkowe, itp.).

 Nierówno ci, defekty i ubytki sku  lub ewentualnie wyrówna  zapraw  tynkarsk  (Pod e
powinno by  równe w zakresie odchyle  powierzchni i kraw dzi).

 Zawilgocenia pozostawi  do wyschni cia.
 Pod a pyl ce lub nadmiernie nasi kliwe zagruntowa  dobranym preparatem.
 Warstwa elewacyjna ocieplanych cian budynków wielkop ytowych powinna posiada  wymagan

stateczno  z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem (np. KOELNER, EJOT).
 S abo przyczepne, uszcz ce si  pow oki malarskie nale y usun . Przyczepno  pow oki mo na

sprawdzi  poprzez jej naci cie no em, przyklejenie ta my samoprzylepnej a nast pnie jej zerwanie.
Je li w wyniku tej próby nast pi oderwanie fragmentu pow oki nale y j  uzna  jako s abo
przyczepn .

 W przypadku cian otynkowanych nale y sprawdzi  przyczepno  istniej cego tynku przez
opukiwanie. 

 G uchy d wi k oznacza, e tynk odspoi  si  od pod a i nale y go usun . Zaleca si  tak e skucie
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tynków na zewn trznych powierzchniach o cie y drzwiowych i okiennych, aby mo liwe
by o je ociepli  bez nadmiernego zas aniania o cie nic. 

 Pod a silnie nasi kliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie ch onne oraz piaszcz ce
nale y zagruntowa   Baumit TiefenGrund.

 Pod a na których wyst puj  algi, grzyby lub porosty musz  by  w ka dym przypadku
przygotowane w specjalny sposób. W tym celu cian  nale y oczy ci  i podda  dzia aniu rodka
neutralizuj cego Baumit SanierLosung (roztwór do usuwania grzybów i alg). Nie jest konieczne
sp ukiwanie roztworu.

 Odpowiednie rozcie czenie pozwala na dostosowanie rodków gruntuj cych  o w ciwo ci
ka dego pod a. Po  wyschni ciu powierzchni nie powinien by  widoczny po ysk.

6.3.4.2. WYKONANIE

Po przygotowaniu pod a, nale y wytrasowa  powierzchni  elewacji oraz w przypadku
wyst powania w innej p aszczy nie coko u (cokó  niezlicowany ) nale y zastosowa  listw
coko ow  z kapinosem. W tym celu nale y wyznaczy  linie z wysoko ci   coko u  przy pomoc
barwionego sznura.
Prost  listw  coko ow  nale y zamocowa   w p aszczy nie elewacji za pomoc  ko ków
rozporowych w odst pach 30 cm . Szeroko  listwy coko owej zale na jest od grubo ci materia u
termoizolacyjnego.

yty izolacyjne nale y uk ada  od do u go góry obiektu w uk adzie poziomym d szych kraw dzi 
z zachowaniem mijankowego uk adu spoin  pionowych. Uk ad mijankowy stosowa  równie  na 
naro nikach cian, aby p yty si  zaz bia y. Styki p yt nie mog  si  pokrywa  ze z czami p yt 
prefabrykowanych. Kraw dzie p yt nie mog  znajdowa  si  na przed eniu kraw dzi otworów 
okiennych lub drzwiowych.

Sposób klejenia izolacji termicznej. Odpowiednio przygotowan  zapraw  klej ca nale y nak ada  na
poszczególne p yty izolacyjne metod  pasmowo punktow . Szeroko  pasma zaprawy klej cej

onej wzd  obwodu p yty powinna wynosi , co najmniej 5 cm. na pozosta ej powierzchni
zapraw  nale y nak ada  min. 3  plackami o wielko ci d oni. czna powierzchnia na onej
zaprawy klej cej powinna obejmowa , co najmniej 40% p yty. 

Uk adanie p yt. Po na eniu zaprawy klej cej p yty nale y bezzw ocznie przy  do ciany w
odpowiednim miejscu i docisn  do uzyskania równej powierzchni z s siednimi p ytami. P yty
nale y uk ada  mijankowo szczelnie dosuwaj c do poprzednio przyklejonych.

yty termoizolacyjne uk ada  szczelnie na styk, od do u do góry, z wi zaniem na naro nikach
budynku. P yty docisn  do ciany . Dla unikni cia powstawania mostków termicznych nale y
usun  zapraw  sp ywaj ca ze spoin. P yty uk ada  z zachowaniem naprzemienno ci wi zania

cze . Ka dorazowo u ywa  pe nych p yt i ich po ówek zachowuj c ich wi zanie (nie dotyczy
kraw dzi o cie y) Niedopuszczalne jest pokrywanie si  kraw dzi p yt razem z kraw dziami
otworów  w elewacji.
Nale y zapobiega  powstawaniu mostków termicznych: natychmiast usuwa  wyci ni ty klej.

Kotwienie mechaniczne. Po 24 godzinach od przyklejenia p yt izolacyjnych, wykona  mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie ko ków rozporowych a szczeliny mi dzy p ytami szersze ni  2
mm wype ni  odpowiednio dopasowanymi paskami materia u izolacyjnego. Przy braku dostatecznej
no no ci pod a konieczne jest dodatkowe mocowanie za pomoc  atestowanych ko ków
rozporowych. 

Wysoko  budynku a ilo  ko ków. Przyj to podzia  na trzy strefy wysoko ci. Wymagana liczba 
ko ków rozporowych zale na od strefy wysoko ci i rodzaju materia u ciany. W strefie kraw dziowej
stosowana jest wi ksza liczba ko ków rozporowych ni  na pozosta ej powierzchni ciany.

boko ci kotwienia. Ko ek rozporowy musi by  zakotwiony w litym materiale ciennym na
boko    zgodn   z warunkami atestu. Przy okre laniu g boko ci zakotwienia nie nale y

uwzgl dnia  grubo ci p ytek ok adzinowych i starego tynku. Dla cian litych typu: beton , elbet
stosowane s  ko ki z krótk  stref  rozporow . Dla cian murowanych  stosowane s  ko ki z d ug
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stref  rozporow .

Pomiar si y wyci gaj cej. W przypadku w tpliwo ci nale y okre li  wytrzyma  na wyci ganie
poprzez  wykonanie pomiarów na obiekcie.

Specyfikacja ko ków rozporowych. ugo  i rednica ko ków rozporowych zale  od rodzaju
materia u ciennego i termoizolacyjnego. Liczba ko ków wynika z wysoko ci i po enia
(p aszczyzna ciany, kraw ). Mocowanie ko kami  wykonywane jest pod warstw   lub siatk
zbroj . Nale y zastosowa  równomierny rozstaw ko ków. 

Otwory w materia ach dr onych i betonie komórkowym nale y wykonywa  wiertarkami bez u ycia
udaru. 

Mocowanie ko kami rozporowymi oraz termo dybli. Nale y zastosowa  system zapobiegania
powstawaniu ladów ko ków nale y zastosowa  termo dyble firmy EJOT. Redukcja mostków
termicznych w miejscu ko ków i zapobieganie powstawaniu ladów ko ków przy mocowaniu  z
zag bionymi i ocieplonymi g ówkami ko ków. 

Mocowanie izolacyjne 

Izolacj  naci  za pomoc  frezu Ejotherm STR-tool.
Osadzi  atestowany ko ek rozporowy Ejot /Koelner  i przykry  za lepk  Ejot STR EPS
Efekt stosowania termodybli:

Brak start ciep a (eliminacja mostków termicznych),
adka powierzchnia ciany bez zarysowa ,

Brak przebarwie  na elewacji w miejscu mocowania cznikami
Niskie koszty stosowania.

Wyko czenie coko u. ciany na styku z gruntem poni ej poziomu terenu ociepli  nale y stosuj c
yty izolacyjne ze styropianu typu EPS 100-038. W tym celu nale y wykona  odpowiedni wykop. 

Pas poziomy nale y oprze  na wypoziomowanej desce przytwierdzonej do ciany. Desk
oporow  nale y zdemontowa  po przyklejeniu p yt P yty styropianowe nale y zabezpieczy  na
powierzchni stykaj cej si  z gruntem warstw  bazow  z podwójnej siatki z w ókna szklanego i
zaprawy szpachlowej. 

Przygotowanie elewacji  przed zbrojeniem. Kontrola p yt termoizolacyjnych .Przed wykonaniem
warstwy  zbroj cej  nale y  sprawdzi  ,  czy  p yty  u one  zosta y  w  sposób  szczelny  a  ich
powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. Warstw  zbroj  nale y nanie  po zwi zaniu
kleju nie wcze niej jednak ni  po up ywie 24 godzin.

Wype nienie spoin. Nieszczelne spoiny nale y wype ni  piank  lub paskami materia u 
termoizolacyjnego . Zapobiega to powstawaniu na warstwie wierzchniej ladów spoin, rys, itp.

Szlifowanie p yt termoizolacyjnych.   
Nierówno ci p yt termoizolacyjnych nale y zeszlifowa . 
Usun  py  z powierzchni elewacji.
Przy szlifowaniu p yt termoizolacyjnych zaleca si  stosowa   mechaniczne urz dzenie Inoplan ze
zbiornikiem na  odspajaj ce si  kulki.

Monta  detali uzupe niaj cych. Po przygotowaniu powierzchni nale y zamontowa  elementy
uzupe niaj ce. Naro a przy zbiegu cian, przy otworach drzwiowych i okiennych a tak e wszystkie
elementy wypuk e nale y wzmocni  przez zastosowanie aluminiowych profili naro nych Baumit
NOS -10 lub profili  BAUMIT NOP 10 z siatk  zbroj  osadzonych na kleju.  Naro nik nale y
wtopi  w warstw  zbroj ca za pomoc  kielni naro nikowej. Na kraw dziach p yt balkonowych, oraz
na wszystkich elementach budowli nara onych na dzia anie wody kapi cej nale y wykona  okapniki
za pomoc  profilu BAUMIT PPO-MT-250. 

Mocowanie listew kapinosowych. Przed wykonaniem g ównej warstwy zbroj cej nale y
zamontowa  wszelkie elementy detali : naro niki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp. Przed
wykonaniem warstwy zbroj cej przy naro ach otworów drzwiowych i okiennych na p ytach
izolacyjnych nale y naklei  pod k tem 45° dodatkowe kawa ki tkaniny zbroj cej o wymiarach
35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i p kni  na elewacji budynku.

Zbrojenie, wykonanie warstwy zbroj cej. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych
ytach mo na przyst pi  nie pó niej ni  po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona  dwie warstwy
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klejowo-szpachlowe w odst pie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbroj cej w drugiej warstwie. W
przygotowan  warstw  zaprawy, przy u yciu pacy wyg adzaj cej wciska  natychmiast tkanin
zbroj  Baumit  145A/StarTex i równo zaszpachlowa . Tkanina powinna by  równomiernie
napi ta, nie wykazywa  pofa dowa  a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mog  by
widoczne.

Warstwa zbrojona pojedyncz  tkanin  powinna mie  grubo  3-5 mm. S siednie pasy tkaniny 
nale y uk ada  na zak ad co najmniej 10 cm.

Zbrojenie wzmocnione. Do wysoko ci 2 m od poziomu terenu wykona  zbrojenie wzmocnione
elewacji poprzez zastosowanie podwójnej siatki z pierwsz  siatk  pancern  Baumit Panzer Gewebe
uk adan  na styk i  drug  siatk  Baumit  145 A/StarTex uk adana na zak ad 10 cm .  Obie siatki
wtopione w systemow   mas  zbroj  BAUMIT.

Pow oka po rednia. W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie  szczotk  
lub wa kiem na wykonane suche pod e jedn  warstw  pow oki po redniej  Baumit UniPrimer.

Nak adanie tynku strukturalnego. Po wyschni ciu podk adu tynkarskiego tj. po ok. 24h mo na
przyst pi  do nak adania tynku. Przygotowany tynk nale y nak ada  warstw  o grubo ci wynikaj cej
z uziarnienia, (1,5; 2,0 mm; 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku nale y dok adnie zebra  na grubo  kruszywa fakturuj cego zwracaj c szczególn
uwag  na p ynnym po czeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.

Powierzchni  tynku o fakturze baranka nale y zaciera  ruchem kolistym..a w przypadku tynków o
fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania nale y u ywa  pacy
z tworzywa sztucznego.

Tynk o fakturze typu baranek.

Tynk naci gany jest na grubo  uziarnienia i poddawany obróbce za pomoc  odpowiednich narz dzi.
Tynk nale y nak ada  na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez
przerw.

Malowania  tynku farb  silikonow  .mo na dokona  po up ywie min. 3 dni od jego na enia.

Przed zamontowaniem blacharki nale y w miejscu zabezpieczanym wykona  warstw  zbrojon  i
wyprowadzi  siatk  na elewacj  do pó niejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji.
Po czenie bocznych o cie y powsta ych po ociepleniu winno by  wykonane w sposób pozwalaj cy
na swobodne ruchy parapetu wynikaj ce z pracy termicznej blachy. 

Uzyskuje si  to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zako cze  parapetów mocowanych w
cie u.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodz ce" z p aszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by
zabezpieczane warstw  zbrojon  i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy równie  wszystkich
elementów ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp.

6.3.4.3. ZALECENIA
Do prac dociepleniowych mo na przyst pi  po sprawdzeniu i przygotowaniu cian oraz zdj ciu
obróbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej 
W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowa  odpowiedni profil.
W o cie ach stosowa  izolacj  o grubo ci, co najmniej 2 cm.
Podokienniki powinny wystawa  poza lico ocieplonej ciany nie mniej ni  4cm i powinny by
odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na pozostawienie prostych kraw dzi przy naro ach cian oraz
otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchni  p yt nale y dok adnie oczy ci  z powsta ego py u. 
W miejscach po cze  ocieplenia z stolark  drzwiow , okienn , obróbkami blacharskimi,
dylatacjami nale y zastosowa  uszczelnienie.
Obróbki blacharskie winny by  wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uk adaniem warstwy
tynku, w sposób zapewniaj cy we wszystkich fazach prac nale yt  ochron  powierzchni ciany
przed wodami opadowymi i sp ywaj cymi. 
Szczególnie istotnym jest bezzw oczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
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blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie.
Roboty blacharskie winny by  tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
napr eniami termicznymi nie przenosi y si  na tynk i warstw  zbroj .
Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatk
materia u izolacyjnego.
Blacharka podokienna (parapety zewn trzne) winna by  montowana ze spadkiem zapewniaj cym
odp yw wody (nie mniej ni  2%). 

Blacharka winna by  montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy by  oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej ni  4 cm.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y 
zastosowa  tzw.  listwy  coko owe,  daj ce  pewne,  trwa e  i  estetyczne  wyko czenie  elewacji  od  
do u. Listw  jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci styropianu, 
mocowany do pod a stalowymi ko kami rozporowymi. Monta   profili coko owych  wykona  na 
rz dnej ok. +50cm ko kami rozporowymi do ciany co 1mb z wywini tym pasem z tkaniny 
szklanej.

UWAGA!
1. Wszelkie roboty budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik
budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s  na wysoko ci, powinien
opracowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). Przy
wykonywaniu poszczególnych elementów robót, nale y przestrzega  zasad sztuki budowlanej,
warunków BHP oraz warunków wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa budowlanego.

2. Do realizacji budowy mo na u ywa  jedynie materia ów posiadaj cych niezb dne atesty, w tym
atesty higieniczne i aprobaty dopuszczaj ce wyroby do stosowania w budownictwie.

3. Podczas robót docieplaj cych nie zakleja adnych otworów wentylacyjnych, jedynie
zabezpieczy  je siatk .

4. Wszystkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog  by
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

6.3.4.4. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków  dotycz : 
 zgodno ci z projektem budowlanym i specyfikacj  techniczn
 stosowania materia ów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich
 przygotowania pod y
 przyczepno ci tynków do pod a
 grubo ci tynków
 wygl du powierzchni otynkowanych
 prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków
 wyko czenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
 zmiany poszczególnych sk adników systemu s  niedopuszczalne i skutkuj  utrat  gwarancji

producenta systemu a firma wprowadzaj ca „sk adany” system do obrotu i stosowania – w my l art.
93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny
Sprawdzeniu podlega pionowo  i p aszczyznowo  wykonanych wypraw tynkarskich / wg
pionowych listew kierunkowych.

6.3.4.5. ODBIÓR ROBÓT

  Odbiorowi podlegaj  zako czone prace tynkarskie.
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  Ocieplenie cian metod  BSO powinno by  u one bez widocznych prze witów. P yty musz
by  u one mijankowo, a ko ki monta owe rozmieszczone symetrycznie i wg  Instrukcji ITB.
Siatka zbrojeniowa nie mo e by  widoczna, a nawierzchnia szpachlowana  po zako czonym
wysychaniu nie mo e wykazywa  p kni  ani nierówno ci. Powierzchnia pokryta tynkiem
cienkowarstwowym  i malowana powinna posiada  jednorodny  i sta y kolor i faktur .
Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci.

  Kraw dzie, profile oraz fugi musz  wykazywa  idealny prostoliniowy przebieg, nie mog  by
naruszone ani pofalowane.

6.4. PRACE DOCIEPLENIOWE STROPODACHU
Przygotowanie pod a

Pod e pod p yty izolacyjne ze styropapy powinno by  czyste, suche, zagruntowane emulsyjn  mas
asfaltow  (gruntowanie ma na celu odt uszczenie pod a i usuni cie ewentualnego py u i kurzu, który
zmniejsza przyczepno  kleju). Do gruntowania nale y u ywa  preparatów do tego przeznaczonych zgodnie
z zaleceniami danego producenta.

Przygotowanie istniej cych starych warstw papy dla robót termorenowacji polega na naprawie istniej cych
uszkodze  tj. odspoje , p cherzy, fa d, zgrubie , p kni  itp. Odspojenia i p cherze nale y naci , wywin
i osuszy , a nast pnie zgrza  lub podklei  paskiem asfaltowym. Fa dy i zgrubienia nale y ci  i wyrówna .
Przy rozleg ych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wyci cie, a  do pod a, a nast pnie nale y wklei
pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wyst puje w przypadku
wi kszo ci naprawianych dachów, zaleca si  wykona  system izolacji z ony z papy perforowanej i
kominków wentylacyjnych (w liczbie 1 kominek na 40-60 m2 dachu). W celu umo liwienia skutecznego
odprowadzania wilgoci nale y wcze niej przygotowane pod e rozszczelni , a  do warstwy zawilgoconej,
np. poprzez wykonanie otworów wiert em lub ponacinanie starego pod a.

Paroizolacja
Na zagruntowanej powierzchni nale y roz  paroizolacj  z papy perforowanej. Po czym zamontowa
kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie  pary wodnej
migruj cej z wn trza budynku, jak równie  umo liwi  odparowanie wilgoci zalegaj cej w starych pok adach
pod a.

Mocowanie 
Ze wzgl du na modernizacyjny charakter robót p yty styropapy nale y montowa  do pod a za pomoc

czników mechanicznych, przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach p askich.

yty nale y uk ada  tak, aby kraw dzie boczne s siaduj cych ze sob  p yt by y do siebie dobrze doci ni te.
Zak ady z papy powinny przykrywa  s siaduj ce p yty. Do mocowania termoizolacji w pod u betonowym
stosuje si czniki sk adaj ce si  z teleskopu, wkr tu oraz ko ka rozporowego (np.ESSVE, EJOT).

Zgodnie z norm  DIN 1055, w budynkach o wysoko ci do 20 m na dachach p askich wyznacza si  trzy
strefy obci enia wiatrem:

· strefa wewn trzna,

· strefa brzegowa (kraw dziowa),

· strefa naro na.

Stref  brzegow  jest obszar zewn trzny o szeroko ci 1/8 krótszego boku dachu (a), nie wi kszy jednak ni  1
m i nie szerszy ni  4 m. W obr bie strefy brzegowej wyznacza si  obszar najwi kszego obci enia wiatrem -
stref  naro  w wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozosta a cz  dachu poza stref  brzegow  to
strefa wewn trzna. Najwi ksze si y ss ce wiatru wyst puj  w strefie naro nej i malej  w kierunku rodka
dachu. Przyjmuje si , e w strefie naro nej potrzeba 9 czników, w strefie kraw dziowej 6, a w strefie
rodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
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Podzia  dachu p askiego na strefy oddzia ywania wiatrem zawarto równie  w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta porównywalna jest ze znowelizowan  norm  niemieck  DIN 1055-4:2005, gdy  równie  bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzaj cym nowy sposób metodyki okre lania 
oddzia ywania wiatru na konstrukcje, w tym tak e na dach p aski. Wyró niono tu cztery strefy:
· strefa naro na (F),
· strefa brzegowa, zewn trzna (G)
· strefa brzegowa, wewn trzna (H)
· strefa wewn trzna (I).

Po zamocowaniu p yt styropapy mo na przyst pi  do zgrzewania papy podk adowej, a nast pnie
nawierzchniowej.  Nale y pami ta , aby ogie  z palnika nie by  skierowany bezpo rednio na styropap , gdy
mo e to spowodowa  przepalenie papy u ytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pap
nale y uk ada  zgodnie ze sztuk  dekarsk , dbaj c o zachowanie odpowiednich szeroko ci zak adów.
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Nale y unika  wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpo rednio pod k tem
90 stopni.

6.4. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH
Po wykonaniu ocieplenia elewacji nale y zamontowa  nast puj ce obróbki blacharskie:
obróbki dachowe –  pasy podrynnowe i nadrynnowe, obróbki cian i attyk z blachy powlekanej gr.
0,55 mm w kolorze br zowym RAL 8017,
parapety zewn trzne z za lepkami – blacha powlekana gr. 0,55 mm w kolorze  br zowym  RAL
8017.

Przy wykonaniu nowych parapetów zwróci  uwag  na prawid owy spadek parapetów – min. 2% spadku w
kierunku – na zewn trz oraz na prawid owe zamontowanie parapetów w sposób umo liwiaj cy swobodne
ruchy parapetu wynikaj ce z pracy termicznej blachy. Uzyskuje si  to poprzez stosowanie specjalnie
profilowanych zako cze  parapetów mocowanych w o cie y.
Wszystkie obróbki powinny by  tak wyprowadzone, aby ich kraw  by a oddalona od docelowej
powierzchni elewacji min. 40,0 mm. Obróbki powinny by  zamocowane w sposób stabilny. Nale y zwróci
uwag , aby drgania elementów blaszanych nie by y przenoszone bezpo rednio na cienkowarstwowy element
wyko czeniowy.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji nale y zamontowa  rynny o rednicy 120 mm i rury spustowe o rednicy
100 mm z blachy powlekanej w kolorze br zowym  RAL 8017odtwarzaj c istniej cy przed remontem uk ad.

6.5. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
Planuje si  wykonanie instalacji odgromowej jako odtworzeniowej. W sk ad instalacji b

wchodzi : zwody pionowe i poziome w postaci drutów lub ta m stalowych miedziowanych lub
ocynkowanych, z cza probiercze. Instalacj  nale y pod czy  do istniej cego otoku. Pozioma instalacja
odgromowa z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min 50 mm2  zgodnie z norm  PN-IEC 61024/1
zamontowana na dachu po zako czeniu monta u obróbek blacharskich dachowych. Mocowanie drutu w
uchwytach dachowych.

W trakcie robót dociepleniowych podczas mocowania p yt styropianowych nale y zatopi  w nich atestowane
rury winidurowe o rednicy 15 mm i poprowadzi  w nich pionow  instalacj  odgromow  z drutu stalowego
ocynkowanego o przekroju min. 50 mm2  zgodnie z norm  PN-IEC 61024 1. Na wysoko ci ok. +1,0 m nad
poziomem terenu zamontowa  na elewacji puszki ze z czami probierczymi i cz ce pionowe zwody z
uziomem (otokiem) oraz s ce do wykonania pomiarów skuteczno ci dzia ania instalacji odgromowej
(zaciski probiercze). 

Elementy instalacji odgromowej musz  posiada  znak zgodno ci europejskiej CE oraz deklaracj  zgodno ci.
Powinny te  by  zabezpieczone przed korozj  przez cynkowanie lub malowanie farb  proszkow  oraz
zakonserwowane poprzez smarowanie wazelin  techniczn . Nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy  10 .

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia uszkodze  otoku nale y wykona  nowy uziom z bednarki stalowej
ocynkowanej 40x5mm u ony w ziemi w odleg ci co najmniej 1 m od fundamentów i g boko ci
minimum 0,6 m. Do uziomu nale y do czy  przewody cz ce zaciski kontrolne zlokalizowane w
uszczelnionych studzienkach kontrolno – pomiarowych, np. typu GALMAR w miejscach prowadzenia
przewodów odprowadzaj cych. Zacisk kontrolny zainstalowa  mi dzy przewodem odprowadzaj cym
a uziomem otokowym. Wszystkie po czenia z uziomem nale y wykona  poprzez spawanie.
Po czenia spawane nale y zabezpieczy  przed korozj .

Poziom  instalacj  odgromow  z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju min 50 mm2  zgodnie z norm
PN-IEC 61024/1 zamontowa  na dachu po zako czeniu monta u obróbek blacharskich dachowych.
Dodatkowo, nale y wykona  instalacj  odgromow  zabezpieczaj  central  wentylacyjn , zgodnie
z za czonym rysunkiem.Mocowanie drutu w uchwytach dachowych. 

Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej s  okre lone przez nast puj ce normy:

a) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami 
atmosferycznymi lub czeniowymi. 
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b) PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

c) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 
Cz  2: Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia. 

d) PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

e) PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych. 

f) PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik
B - Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie urz dze  pioruno-chronnych.

6.6. OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezpo rednim urz dze  elektrycznych (ochrona podstawowa) b dzie

zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (os on) lub umieszczeniem ich
poza zasi giem dotyku. Ochrona przed dotykiem po rednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana :

W sieci 0,4 kV pracuj cej w uk adzie TN, tj. z uziemionym punktem zerowym, zarówno w
obwodach 3- jak i 1-fazowych zgodnie z PN-IEC 60364-4-47 przez zastosowanie szybkiego wy czenia w
przypadku przekroczenia napi cia dotykowego bezpiecznego (wy czniki samoczynne, bezpieczniki).

rodki ochrony przed dotykiem po rednim nale y wykona  zgodnie 
z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41.

6.7. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
System BSO polega na przymocowaniu p yt styropianowych do cian zapraw  klej  i cznikami,

wykonaniu warstwy zbrojonej siatk  z w ókna szklanego oraz wyko czeniu ca ci cienkowarstwow
wypraw  tynkarsk . Wyprawa winna by  wykonana przy u yciu tynku silikonowego.

Do docieplenia cian zewn trznych nale y zastosowa :

Samogasn ce p yty styropianowe gr. 18,0 cm odmiany EPS 70-040, wg PN-EN 13163:2004.
cie a okien i drzwi  docieplone styropianem EPS 70 040 gr. 2,0 cm. 

Masa klej ca - jednosk adnikowa w postaci proszku do zarabiania czyst  wod  bezpo rednio
przed u yciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z dodatkiem ok. 3 % wapna. 

Siatka - odporna na dzia anie rodków alkalicznych siatka zbrojeniowa przeznaczona do
zbrojenia du ych powierzchni w ramach systemu ocieple , do zatapiania w zaprawie klejowo-
szpachlowej.  Wielko  oczek  siatki:  ok.  3,5  x  4  mm.  Zu ycie:  1,1  mb/m (zak ad  10  cm),  przy
rozwijaniu nie powinna wykazywa  poprzecznego sfalowania.

Dyble - Ø 8 lub Ø 10 d ugo ci  min. 25 cm grzybkowe z trzpieniem plastikowym. 

Masa tynkarska - tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm w postaci gotowej do
bezpo redniego nak adania zawieraj ca najnowsze polimery akrylowe nadaj ce dobr  odporno  na
dzia anie warunków atmosferycznych, zapewniaj ce du  trwa , elastyczno , nietoksyczno ,
mrozoodporno , odporno  na spaliny i zwi zki alkaliczne. 

Podk ad gruntuj cy - gotowy do u ycia podk ad gruntuj cy pod tynki szlachetne stosowany
jako rodek wyrównuj cy ch onno  pod a i polepszaj cy przyczepno  dla tynków.

6.7.1. LISTWY COKO OWE
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y

zastosowa  tzw. listwy coko owe, daj ce pewne, trwa e i estetyczne wyko czenie elewacji od do u. Listw
jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci styropianu, mocowany do pod a
stalowymi ko kami rozporowymi. Monta   profili coko owych  wykona  na rz dnej ok. +50cm ko kami
rozporowymi do ciany co 1mb z wywini tym pasem z tkaniny szklanej.
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6.7.2. MOCOWANIE P YT STYROPIANOWYCH
Przyklejenie p yt styropianowych metod  pasmowo – punktow , mijankowo. Rozwi zanie wykona

wg. dyspozycji systemowej. Zapraw  klejow  roz  na równym pod u cian pac  grzebieniow . Ilo
kleju powinna by  ka dorazowo tak dobrana, e po doci ni ciu p yty do pod a powinien on pokry  min.
60% powierzchni. P yty styropianu uk ada  poziomo, mijankowo (w cegie ) - tak e w naro nikach, na
docisk i mocowa  do cian po stwardnieniu zaprawy klejowej systemowymi cznikami z tworzywa,
zaczynaj c od do u, ewentualne szczeliny mi dzy p ytami wype ni  klinami ze styropianu lub piank
ekspansywn  (nie wolno zalewa  szczelin zapraw  lub klejem). Ilo  ko ków i rozstaw na p aszczy nie  w
obszarze naro nikowym szeroko ci 2m i do wysoko ci 8m - 4 do 6 sztuk na 1 m2 powy ej 8 m – 8 sztuk na 1
m2.  Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni  o 1 mm ponad powierzchni , a
w przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Szczegó owe dyspozycje znajduj  si  w wytycznych technologicznych systemu. Styropian na filarkach
mi dzyokiennych montowa  dwuwarstwowo: warstwa I - wype niaj ca zag bienia cian ok. 2cm, warstwa
II – do lica docieplenia ciany. 

Uszczelnienia styków styropianu ze stolark lusark  i obróbkami blacharskimi nale y wykona  przy
pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W s siedztwie wszystkich naro ników okiennych i
drzwiowych oraz innych otworów elewacji przyklei  uko ne pod katem 45º wk adki z siatki zbroj cej (min.
20x30 cm).  Wykona   wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okien i drzwi osadzaj c
aluminiowy k townik ochronny oraz dodaj c dodatkowe wzmocnienie z siatki zbroj cej.

6.7.3. WARSTWA ZBROJONA
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm g ad  z kleju, w

którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbroj ca z w ókien
szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez k piel ochronn  przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. 

Warstw  klejow  nale y naci ga  na cian  z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pac  z bat
10/12 mm w bruzdy. W tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj .
Poszczególne pasma siatki uk ada  pionowo lub poziomo z zak adem szeroko ci min. 5 cm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Po ca kowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni  po 2
dniach, mo na przyst pi  do wykonywania podk adu tynkarskiego. 

W celu wzmocnienia wyprawy nale y cian  do wys. 2,5 m za zbroi  przez 2 krotne u enie siatki
zbroj cej.

6.7.4. PODK AD TYNKARSKI 
Na such  warstw  zbrojon  (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie  szczotk  lub wa kiem

podk ad tynkarski odpowiedni dla tynku zewn trznego. Podk ad tynkarski mo e s  jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesi cy w sytuacji, gdy np.: na skutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych (zima) nie jest mo liwe na enie tynków.

6.7.5. TYNK ZEWN TRZNY 
Wyprawami w projektowanym systemie docieple  s  cienko warstwowe tynki strukturalne

silikatowe o uziarnieniu 1,5 mm.

Czynno ci nak adania i fakturowania  tynków silikatowych mog  by  prowadzone w temperaturach od +5°C
do +25°C, przy unikaniu bezpo redniego nas onecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  Materia  nale y
naci ga  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej

adkiej i zaciera  koli cie, aby wydoby  struktur  drobnego baranka. Nadmiar tynku ci gn  równie  pac
stalow  g adk  do warstwy o grubo ci ziarna. 

Przerwy technologiczne w trakcie nak adania tynków zaplanowa  tak, aby pokrywa y si  z liniami
naturalnych rozgranicze  elewacji jak naro niki, dylatacje lub wykona  je z du  dok adno ci  stosuj c
samoprzylepne ta my malarskie.

UWAGA: 
Wszelkie roboty budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy wykonywaniu
poszczególnych elementów robót, nale y przestrzega  zasad sztuki budowlanej, warunków BHP
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oraz warunków wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa
budowlanego. Do realizacji budowy mo na u ywa  jedynie materia ów posiadaj cych niezb dne
atesty i aprobaty. Kierownik budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s  na
wysoko ci, powinien opracowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126).
Wszystkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog  by  wprowadzone
po ich uzgodnieniu z autorem projektu.

6.8. POZOSTA E  PRACE BUDOWLANE I WYKO CZENIOWE
Po dociepleniu i wykonaniu tynków elewacj  do wysoko ci 2,5 m nale y zabezpieczy  przed

graffiti. Zastosowany preparat winien charakteryzowa  si  doskona  penetracj , nasyca  strukturalnie
materia  bez uszczelniania go, przez wiele lat wp ywa  jednocze nie na radykalne obni enie wodoch onno ci
i wzrost odporno ci mechanicznej, a zaimpregnowany materia  cechowa  si  powinien znacznie
podwy szon  mrozoodporno ci  i wytrzyma ci  na krystalizacyjne ci nienie soli rozpuszczalnych w
wodzie, nie zmienia  kolorystyki, równocze nie zabezpiecza  przed powstawaniem grzybów i porostów. W
tym celu mo na u  np.dwusk adnikowy preparat silikonowy o nazwie ANTIGRAF prod. Ilifo Pozna .

W trakcie robót dociepleniowych:
podczas mocowania p yt styropianowych na budynku nale y zatopi  w nich korytka monta owe

PCV i poprowadzi  w nich instalacj  teletechniczn .
wykona  wszystkie niezb dne prace malarskie.
zamontowa  lampy zewn trzne.
zamontowa  pozosta e elementy zewn trzne, jak uchwyty na flagi, przyciski dzwonkowe i

wietleniowe, tablice metalowe, etc.
otwory okienne i drzwiowe nale y zabezpieczy  na czas robót foli  lub innym materia em.
zamontowa  zdemontowane wcze niej kraty okienne - kolor wymalowa  krat do ustalenia z

cicielem obiektu.

W celu przywrócenia obiektowi szko y funkcjonalno ci i estetyki planuje si  wykonanie nw..
zewn trznych prac modernizacyjnych:

a) modernizacja ci gów pieszych – przeznaczone do remontu piesze  ci gi komunikacyjne zosta y
zaznaczone na rysunkach zagospodarowania terenu. Konstrukcj  nawierzchni chodników wokó  budynku
zaprojektowano nast puj co:

- 6 cm kostka brukowa betonowa 

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 15 cm kruszywo amane

Nawierzchni  istniej cych placów oraz chodników nale y zerwa  i odtworzy  w tych samych granicach z
kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze szarym ze wstawkami w kolorze czerwonym (30%) i
ukszta towa  j  tak, aby zapewni  mo liwo  odwodnienia powierzchniowego. W celu zebrania i
odprowadzenia wód opadowych z placów proponuje si  wykonanie cieków stosuj c dwa rz dy kostek
brukowych o mniejszej wysoko ci. 

Podczas odtwarzania ci gów pieszych nale y odtworzy  z kostki betonowej istniej ce na ci gach schody.
Spadki pod ne i poprzeczne ci gów pieszych nale y ukszta towa  tak, aby nast powa  samoczynny sp yw
wody deszczowej na przyleg y teren zielony. Teren odtwarzanych ci gów pieszych nale y ukszta towa  tak,
aby znajdowa  si  nieco powy ej (ok. 8-12 cm) górnej powierzchni terenów zielonych, aby umo liwi
przep ywanie wód deszczowych na zieleniec. Wszystkie ci gi piesze zako czy  obrze em betonowym 8x30
cm w kolorze szarym.

No no  pod a winna  spe nia  wymogi rozporz dzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

b) modernizacja chodników okapowych - po wykonaniu docieplenia cian nale y wykona  wokó
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budynku chodnik okapowy zako czony obrze em trawnikowym z ukszta towanym spadkiem w kierunku
„od budynku” (min. 2% spadku). Chodnik okapowy wykona  z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm w kolorze
szarym ze wstawkami w kolorze czerwonym (30%).

b) modernizacja schodów zewn trznych terenowych – w celu przywrócenia funkcji istniej cym
schodom nale y odpadaj ce ok adziny lastrikowe zerwa , naprawi  posadzk  betonow  schodów, a
nast pnie odtworzy  ok adzin  lastrikow  w wersji antypo lizgowej.

c) nad zewn trznymi schodami zej ciowymi do piwnicy  na istniej cej przybudówce nale y
zamontowa  nowe pokrycie z blachy stalowej powlekanej w kolorze obróbek blacharskich, schody nale y
naprawi  poprzez nadlanie ubytków betonu i ewentualne u enie p ytek mrozoodpornych
antypo lizgowych,

d) ciany wewn trzne i sufity otynkowane s  tynkiem kat. II; po wykonaniu napraw tynków
wszystkie ciany wewn trzne pomieszcze  szko y, w których by y prowadzone roboty modernizacyjne
nale y po oczyszczeniu i umyciu dwukrotnie malowa  farbami zmywalnymi, np. lateksowymi w kolorach
jasnych - korytarz segmentu nr 3, w ca ci segmenty nr 4 i 5 oraz segment nr 7 (sala gimnastyczna z
zapleczem).

e) w pomieszczeniach azienek ciany wy one s  glazur . Po wykonaniu remontu instalacji nale y
uzupe ni  glazur  w miejscach uszkodze  i zniszcze . Glazur  nale y dobra  kolorystycznie do istniej cej,
a naprawy wykonywa  ca ymi pasami tak, aby unikn  przypadkowo ci i niejednolito ci wzoru. 

f) instalacje wewn trzne zwi zane z wymian  c.o. i kanalizacji sanitarnej wykona  wg
za czonych projektów bran owych.

g) konstrukcj  pod central  wentylacyjn  wykona  wg projektu konstrukcji.

h) wymiana pod ogi w sali gimnastycznej *)- istniej ca pod oga powierzchniowo elastyczna, na
legarach. Klepka parkietowa w bardzo z ym stanie technicznym, w wielu miejscach lu ne deseczki bez pióra
i wpustu, du e szpary i zadziory, stwarza niebezpiecze stwo uszkodzenia cia a osób wicz cych. Na
powierzchni widoczne s  wybrzuszenia i miejscowe zapadni cia pod ogi. Projektowany jest demonta  do
powtórnego monta u wszystkich drabinek gimnastycznych 

Ca kowitemu demonta owi podlega drewniana os ona rur c.o., wszystkie warstwy pod ogi i legary, z
wywiezieniem i utylizacj  materia ów rozbiórkowych. Dok adnemu oczyszczeniu z piachu i innych lu nych
cz ci podlega równie  pod e betonowe.

Nale y przewidzie  skucie wierzchu cianki kana u c.o. dla przepuszczenia legarów pod nych.
Przed wykonaniem nowej pod ogi zdemontowane b  w sali rury c.o. i zmodernizowana instalacja

grzewcza wg oddzielnego opracowania.

Zaprojektowano pod og  sportow  powierzchniowo-elastyczn . 
Pod oga sk ada si  z rusztu drewnianego na specjalnych elastycznych podk adkach, lepej pod ogi i

wylewanej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej.
W projekcie przyj to pod og  ogólnosportow  w systemie, np. “Pulastic 2000RDT”. Zgodnie z

ustaw  o zamówieniach publicznych mo liwe jest zastosowanie innego równorz dnego kompletnego
systemu o porównywalnych w ciwo ciach.

System pod ogi sportowej posiada Aprobat  Techniczn , Certyfikat Zgodno ci, Znak Certyfikacji,
Atest Higieniczny, Klasyfikacj  Ogniow .

Charakterystyka nawierzchni pod ogi sportowej - 
- wspó czynnik tarcia na sucho 0.34
- wspó czynnik tarcia na mokro 0.12
- klasa odporno ci ogniowej trudno zapalne
- cieralno  okre lona w aparacie Stuttgart 0.09
- wytrzyma  na rozci ganie 3MPa
- wytrzyma  na rozdzieranie 25N
- wyd enie wzgl dne przy rozci ganiu 50%
- przyczepno  do pod a 0.50 MPa
- twardo  w skali Shore`a 85  10%
- odporno  na uderzenie - powierzchnia odcisku lulki w mm2 100,
-  wygl d powierzchni po badaniu - bez zmian
- zapewnione jednakowe odbicie pi ki na ca ej powierzchni
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- okres gwarancji - min 3 lata, po spe nieniu odpowiednich warunków mo e by  przed ony do 5 lat.

Warunki wykonywania robót - 
- Kontrol  i odbiór pod a betonowego nale y przeprowadzi  komisyjnie przy udziale wykonawcy

pod y i wykonawcy posadzki.
- Pomieszczenie musi by  zabezpieczone przed ogólnym dost pem.
- Minimalna temperatura pod y betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi  +15ºC
- Wilgotno  wzgl dna powietrza nie powinna przekracza  70%.
- Pomieszczenie musi by  wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.
- Nawierzchni  poliuretanow  nale y wykonywa  po zako czeniu wszystkich innych robót.

Przygotowanie pod a - pod e nale y oczy ci  z piachu, wszystkich lu nych cz ci, odspojonych
fragmentów, musi by  no ne, suche, czyste. Nale y zachowa  i oczy ci  dylatacje. Powierzchnia pola
dylatacji nie powinna przekracza  30m2, d szy bok 6.0m, a g boko  3cm. Wykona  niezb dnych napraw
pod a zapraw  wyrównuj . 
   W przypadku zbyt ma ej no no ci pod a nale y wzmocni  ca  powierzchni  dodatkow  wylewk
betonow  z betonu B-20 o gr. min 5cm, dylatowan  wg zasad jw., z tym, e dylatacje powinny si  pokrywa
z istniej cymi. Okres dojrzewania betonu musi wynosi  min 28 dni, wilgotno  wagowa betonu przed
dalszymi pracami max 4 %. 

Izolacje - na ca ej powierzchni betonowej u  izolacj  przeciwwilgociow  z folii izolacyjnej PE
gr. 0.2mm. Pomi dzy klockami poziomuj cymi na ca ej powierzchni u  izolacj  termiczn  z we ny
mineralnej w matach gr. 50mm.

Klocki poziomuj ce - wysoko  klocków ustali  w naturze, wysoko  ich uzale niona jest od
istniej cego poziomu pod a po naprawie ( i ewentualnej dodatkowej warstwie betonu) oraz przyj tego
systemu pod ogi np. dla systemu “Pulastic 2000RD” wynosi ona 10cm (lub 5cm).
Klocki ustawiane pod legarami pod nymi co ~62cm, osiowy rozstaw legarów te  62cm. Wierzch klocków
musi by  wypoziomowany, odchy ki nie powinny przekracza  3mm/3m acie. 
W zwi zku z projektowan  likwidacj  rur w kanale podpod ogowym, nale y odpowiednio dobra  wi ksz
wysoko  klocków (wymiary zdj  z natury) usytuowanych w miejscu kana u. 
Jako klocki mo na wykorzysta  kostki drogowe z betonu wibrowanego lub inny wyrób betonowy.
Alternatyw  stanowi  klocki z drewna sosnowego impregnowane rodkiem chemicznym przeciwwilgociowo
i przeciwgrzybicznie.

Warstwy pod ogowe - w sk ad systemowej pod ogi wchodz :
- podk adki gumowe gr. 7-9mm klejone do klocków poziomuj cych
- lu no u one legary pod ne z desek z drewna sosnowego gr. 23-24mm, szeroko ci 84-90mm,

impregnowanych rodkiem chemicznym przeciwwilgociowo i przeciwbakteryjnie
- legary poprzeczne z desek j.w. tylko w rozstawie co ~25cm przybite do legarów pod nych
- folia izolacyjna PE 0.2mm
- 2 warstwy p yty budowlanej wodoodpornej OSB-3 gr. 10mm, przybitej do legarów z przesuni ciem

styków w warstwach, na obwodzie cian pozostawiona szczelina wentylacyjna
- szpachla wyrównuj ca
- wylewana warstwa poliuretanu gr. 2mm, wzmocnionego powierzchniowo zgodnie z przyj

kolorystyk
- lakier nawierzchniowy poliuretanowy, matowy o fakturze “skórki pomara czy” w kolorze pod a
- malowane linie boisk
- wentylacyjne listwy przypod ogowe po obwodzie cian, drewniane, systemowo wyko czone

pow okami lakierniczymi

Kolorystyka pod ogi - wykonawca jest zobowi zany w trakcie robót uzgodni  z u ytkownikiem
numery poszczególnych kolorów opieraj c si  na posiadanym wzorniku, jak równie  wymagania dotycz ce
koloru linii boisk i ich uk adu. 

Higiena i konserwacja - do mycia i konserwacji nale y u ywa rodków chemicznych
rekomendowanych przez producenta nawierzchni np. dla “Pulastic 2000RD” b dzie to p yn do
systematycznego czyszczenia “PulasticMat”, a w przypadku wyj tkowo silnych zabrudze  p yn “Stripper”. 
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Przy zastosowaniu innego systemu pod ogi nale y przy czyszczeniu post powa  zgodnie z zaleceniami
producenta.
Roboty uzupe niaj ce

Progi  - listwy drewniane w drzwiach, niweluj ce powsta e ewentualnie ró nice poziomów
siednich pomieszcze . Listwa zabezpieczona lakierem bezbarwnym do drewna. Wysoko  progu nie

powinna by  wi ksza ni  20mm.
Stopnie wyj cia ewakuacyjnego - powierzchni  poziom  w drzwiach wy  stopniem z drewna

klejonego, wszystkie brzegi zaokr glone. Wykona  dodatkowy stopie  konstrukcji drewnianej. Powierzchnie
wyko czone lakierem bezbarwnym.

Naprawy tynku - po zako czeniu robót podstawowych naprawi  zapraw  wyrównuj  z gotowych
mieszanek ewentualne widoczne uszkodzenia tynku cian zwi zane z demonta em drabinek
gimnastycznych, os on rur, listew przypod ogowych, modernizacj  instalacji grzewczej.
   Uzupe ni  odpowiednio malowanie ciany - nisko lamperia olejna, powy ej farba emulsyjna.
*)Opracowano na podst. Biuro Projektowe ENERGETYKA Sp. z o.o.  26-600 Radom ul. M ynarska 10  

7. UWAGI KO COWE
Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu u yli znaków

towarowych produktów lub pochodzenia, gdy  nie jest mo liwe sporz dzenie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej bez szczegó owej analizy rozwi za  technicznych i skutków finansowych ich zastosowania.
Zgodnie z obowi zuj cymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dopuszczaj  zastosowanie rozwi za  równowa nych.

Zgodnie z ustaw  o wyrobach budowlanych materia y, wyroby i zestawy wyrobów powinny posiada
aktualne dokumenty dopuszczaj ce do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpocz cia robót mo na
przyst pi  dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z
obowi zuj cymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowi zuj cymi
przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 

UWAGI OGÓLNE:
Organizacja pracy ze szczególnym uwzgl dnieniem wymaga  zwi zanych z zabezpieczeniem

rejonu robót zgodnie z opracowan  informacj  dotycz  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

Ochrona rodowiska. Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn.9 listopada 2010 r. (Dz.U. z
2010 r. Nr 213 poz. 1397) „w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko oraz
szczegó owych uwarunkowa  zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o
oddzia ywaniu na rodowisko”, projektowany obiekt i zwi zane z nim urz dzenia techniczne nie s
kwalifikowane jako przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa  na rodowisko i nie wymagaj
przeprowadzania procedury sporz dzenia w ciwego raportu. Zakres oddzia ywania obiektu nie wykracza
poza granice w asne terenu.
Zaprojektowane tereny zieleni przy budynku na gruncie rodzimym nie b  naruszone.
Prace budowlane zwi zane z inwestycj  b  prowadzone powy ej poziomu wód gruntowych i nie
spowoduj  obni enia poziomu wód gruntowych.
Termomodernizacja budynku ma po redni dodatni wp yw na rodowisko:

oszcz dno  energii grzewczej na jednostk  powierzchni ciany – obliczona na podstawie
ró nicy warto ci wspó czynnika przenikania ciep a U w stanie przed i po termomodernizacji

redukcja zanieczyszcze  emitowanych w okresie grzewczym podczas spalania no nika
energii, w tym py ów, SO2, CO, CO2,NOx.

Ochrona przeciwpo    arowa. Ocieplane budynki s  obiektami niskimi o wysoko ci max. 11 m, dwie
kondygnacje nadziemne, nale  do klasy odporno ci ogniowej C, ZL II.
Zgodnie z §216. ust.1. 2,6, rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie projektowanie docieplenie
nale y wykona  ze styropianu samogasn cego w systemie posiadaj cym wymagane certyfikaty w sposób
zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.
Projektowana inwestycja nie narusza w adnym stopniu obowi zuj cych warunków ochrony ppo .
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Obiekt nie wymaga sporz dzenia ekspertyzy budowlanej.

Ochrona przed ha asem. W niniejszym projekcie zastosowano urz dzenia techniczne s ce
zachowaniu wska ników normatywnch przewidzianych aktualnie obowi zuj cymi polskimi normami:

- PN-B-02151-3 (01/1999) „Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem w budynkach –
Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno  akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania.”
- PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci
publicznej. Wymagania.”
- PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach.
Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach.”

Ochrona konserwatorska. Teren obj ty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Ochrona interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja nie narusza w adnym stopniu interesów
osób trzecich.

Zachowano wymagane przepisami odleg ci pomi dzy zabudow  i granicami dzia ki oraz innymi
elementami zagospodarowania terenu.

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyk  opracowano w oparciu o palet  kolorów firmy  BAUMIT. Podana powy ej paleta kolorów s y
wy cznie do okre lenia kolorystyki elewacji i nie jest podstaw  do doboru systemu BSO. 
Zastosowano  palet  kolorów BAUMIT LIFE:

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0085 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 1075 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0501 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0031 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0721 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- tynk silikatowy BAUMIT SILIKAT TOP w kolorze 0834 - faktura typu "baranek" o uziarnieniu 1,5 mm

- parapety i obróbki blacharskie w kolorze br zowym  RAL 8017 

- drzwi zewn trzne do piwnicyw kolorze  br zowym RAL8017.
Ze wzgl du na mog ce wyst pi  ró nice pomi dzy kolorem wydruku, a faktycznym kolorem

projektowanej elewacji - kolorem obowi zuj cym przy realizacji termomodernizacji jest nr koloru z palety 

BAUMIT, a nie kolor elewacji na rysunkach do czonych do projektu, który mo e posiada  ska enia
odwzorowawcze.

Do wykonania kolorystyki mo na zastosowa  odpowiadaj ce kolory z palety barw innych firm dost pnych
na rynku i posiadaj cych atesty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.

Materia y budowlane u yte podczas prac dociepleniowych musz  posiada  odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne oraz klasyfikacje ogniowe jako nierozprzestrzeniaj ce ognia.

Wszelkie roboty budowlane nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionej osoby. Przy wykonywaniu
poszczególnych elementów robót, nale y przestrzega  zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz
warunków wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego. Do
realizacji budowy mo na u ywa  jedynie materia ów posiadaj cych niezb dne atesty i aprobaty. Kierownik
budowy, w zwi zku z tym, ze roboty dociepleniowe prowadzone s  na wysoko ci, powinien opracowa  plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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Podczas robót docieplaj cych nie zakleja adnych otworów wentylacyjnych, jedynie zabezpieczy  je siatk .

Wszystkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mog  by  wprowadzone po ich
uzgodnieniu z autorem projektu.
Materia y budowlane u yte do docieplenia musz  posiada  odpowiednie atesty, aprobaty techniczne
oraz klasyfikacje ogniowe jako nierozprzestrzeniaj ce ognia NRO.

UWAGA!

Dla opracowania dokumentacji projektowej autorzy projektu u yli znaków towarowych
produktów lub pochodzenia, gdy  nie jest mo liwe sporz dzenie dokumentacji projektowej bez
szczegó owej analizy rozwi za  technicznych i skutków finansowych ich zastosowania. 

Zgodnie z obowi zuj cymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowej
dopuszczaj  zastosowanie rozwi za  równowa nych.

Autorzy dokumentacji projektowej deklaruj  swoje uczestnictwo w niezb dnej adaptacji
dokumentacji projektowej, jak równie  wyra aj  zgod , aby adaptacji takiej dokona  inny projektant
z przej ciem pe nej odpowiedzialno ci za skutki techniczne oraz przy zachowaniu przepisów
dotycz cych praw autorskich i pokrewnych.

Zgodnie z ustaw  o wyrobach budowlanych materia y, wyroby i zestawy wyrobów powinny
posiada  aktualne dokumenty dopuszczaj ce do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Do rozpocz cia robót mo na przyst pi  dopiero po skompletowaniu dokumentów
potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z obowi zuj cymi przepisami. 

Roboty budowlane powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowi zuj cymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenia inwestycyjne:
Termomodernizacja budynku 

Szko y Podstawowej  Nr 11 w B dzinie

Lokalizacja:  ul. Broniewskiego 12
 42-500 B dzin

Inwestor: Miasto B dzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 B dzin

Projektant: in . arch. Piotr K dzierski

Cz stochowa, wrzesie  2014 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla
termomodernizacji budynu Szko y Podstawowej nr. 11 w B dzinie.

Informacja zawiera:
okre lenie zakresu robót dla obiektów,
wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi,
wskazanie przewidywanych zagro  mog cych wyst pi  podczas realizacji robót
budowlanych,
wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,
wskazanie rodków technicznych organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia
zdrowia.

2. Podstawa opracowania

a) Cz  architektoniczna Projektu budowlanego “Termomodernizacji budynku Szko y Podstawowej
nr 11 w B dzinie” opracowany przez mgr in . arch. Ann  Mentek
b) wizja lokalna w terenie,
c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r.  poz.1409 z pó n. zm.),
d) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126),
e) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
f) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych,
g) aktualne przepisy i normy zwi zane z tematem.

3. Informacja bioz – opis

3.1. Zakres robót

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia cian zewn trznych i stropodachu,  wykonanie
docieplenia wraz z izolacj  przeciwwilgociow cian piwnicznych oraz drobne roboty budowlane obr bie
budynku Szko y Podstawowej nr 11 w B dzinie.

3.2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Budynek Szko y Podstawowej nr 11 w B dzinie jest obiektem wielobry owym cz ciowo

podpiwniczonym, ze stropodachem wielospadowym krytym pap  na lepiku. Budynek zosta  wzniesiony w
latach siedemdziesi tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. 
Wej cie g ówne do budynku usytuowane jest na  parterze od pó nocnej strony budynku. 
W pomieszczeniach piwnic zlokalizowane s : zaplecze, magazyny kuchni, pomieszczenia gospodarcze. Na
parterze oraz pi trze budynku znajduj  si  sale lekcyjne, szatnia, sanitariaty, biura, kuchnia. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy monololityczne oraz elbetowe oparte na cianach
no nych ceglanych. 
Na uk ad przestrzenno- funkcjonalny sk ada si  7 segmentów o nast puj cych funkcjach:
segment 1 – administracyjny
segment 2 – sto ówka i kuchnia z apleczem
segment 3 - edukacyjny
segment 4 – komunikacyjny
segment 5 – komunikacyjny
segment 6 – edykacyjny
segment 7 – sala gimnastyczna
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Budynek pozbawiony jest detali architektonicznych.
3.3. Elementy zagospodarowania dzia ki/terenu mog ce stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

W obr bie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagro enia mog ce wyst pi  podczas realizacji robót

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych b dzie szereg robót budowlanych:
roboty dociepleniowe,
roboty dachowe,
roboty dekarskie,
roboty ziemne
roboty zwi zane z izolacj  pionow cian fundamentowych

Zgodnie z  § 6 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia […] do robót, których charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno ci przysypania ziemi  lub upadku z wysoko ci
zaliczono:

roboty prowadzone na dachu,
roboty dociepleniowe cian prowadzone z rusztowa ,
monta  i demonta  rusztowa ,
roboty prowadzone w wykopach,
roboty z zastosowaniem preparatów chemicznych,

3.5. Instrukta  BHP pracowników

Przed przyst pieniem do wykonywania robót, zw aszcza niebezpiecznych, nale y przeprowadzi
szkolenie rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47
poz. 401).

3.6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie

rodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót ziemnych nale y zapewni  zgodnie z
rozdz. 10 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy […] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Drogi po arowe w istniej cym uk adzie komunikacyjnym.

4. Uwagi ko cowe
Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przyst pieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winien opracowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.
1126).
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