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1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa
 Projekt zagospodarowania terenu

rys. nr 1

 Elewacja frontowa

rys. nr 2

 Elewacja boczna – prawa

rys. nr 3

 Elewacja tylna

rys. nr 4

 Elewacja boczna- lewa

rys. nr 5

OŚWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji.
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1.

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji, remont pokrycia dachowego
dachu wraz z kominami, iniekcja ciśnieniowa, izolacja pionowa oraz wymiana kanalizacji
sanitarnej budynku wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Świebodzicach, działka nr
267 obręb nr 3 Śródmieście.
Termomodernizacja obejmować będzie:
 renowacja i remont elewacji
 remont pokrycia dachowego
 przemurowanie kominów
 renowacja kamiennego cokołu
 iniekcja ciśnieniowa w poziomie posadzki piwnicy
 izolacja pionowa ścian fundamentowych
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych
 wymiana kanalizacji sanitarnej
2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
 inwentaryzacja budynku,
 oględziny budynku,
 uzgodnienie z Inwestorem technologii robót,
 aktualne normy,
 aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej.

3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Żwirki i Wigury w
Świebodzicach. Przedmiotowy budynek trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym.
Ściany zewnętrzne wykonane są jako murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapiennej.
Konstrukcja dachowa obiektu drewniana dwuspadowa. Pokrycie dachu stanowi dachówka
ceramiczna karpiówka ułożona w koronkę.
Powierzchnia zabudowy – 207,48m2,
Kubatura – 2209,66 m3,
Wysokość budynku – 10,65 m.
W budynku znajduje się stolarka okienna typowa drewniana i PCV. Drzwi zewnętrzne
drewniane.
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4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWACJI
Elewacja frontowa budynku z uwagi na bogatą sztukaterię poddana zostanie renowacji z
odtworzeniem wszystkich uszkodzonych elementów architektonicznych wystroju elewacji
Kolorystyka oraz układ kolorów zgodnie z częścią graficzną opracowania.

A. Remont tynków elewacji i detali architektonicznych
1. Zakres remontu powierzchni :
-

Usunięcie zmurszałych i głuchych fragmentów tynków

-

Oczyszczenie pozostałych tynków ze starej farby środkiem zmywającym do tynków i
farb organicznych

-

Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej

-

Wzmocnienie podłoża na całości tynków za pomocą głęboko penetrującej powłoki
gruntującej

-

Wykonanie nowych tynków

-

Odtworzenie (renowacja) „rysunku” detali architektonicznych

-

Pokrycie całości tynków trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających

-

Gruntowanie całości tynków mikrosilikonową emulsją gruntującą

-

Malowanie dwukrotnie farbą silikonową

2. Materiały
2.1. Środek zmywający do tynków i farb organicznych
Należy zastosować ekologiczny środek zmywający do tynków i farb organicznych. Nie
stosować na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych
2.2. Powłoka gruntująca
Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża
mineralne.
2.3. Tynk wapienno-trasowy
Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do obróbki ręcznej i
maszynowej - zaprawa sucha wyprodukowana przy zastosowaniu wapna
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hydraulicznego

o

dużej

wytrzymałości,

wysortowanych

domieszek

średnioziarnistych i lekkich dodatków mineralnych.
Tynk wapienno-trasowy stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków
podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz.
2.4. Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni
Należy zastosować drobnoziarnisty tynk - zaprawę suchą. Produkowana przy
zastosowaniu wyszukanych drobin mineralnych o uziarnieniu 0-0,6mm, wapna
hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu białego jako spoiwa oraz włókien
zbrojących.
Drobnoziarnisty tynk nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych
powierzchni. Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa powinna posiadać
wysoką paroprzepuszczalność, niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża.
2.5. Emulsja gruntująca
Należy zastosować wodną, mikrosilikonową emulsję gruntującą w celu poprawienia
przyczepności i regulacji chłonności podłoża.
2.6. Farba silikonowa
Farba silikonowa o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej
przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń – zaleca się farbę samoczyszczącą
(brud spływa z deszczem), utrzymującą suche i czyste elewacje, nawet te szczególnie
obciążone czynnikami atmosferycznymi.
Farba

silikonowa

stanowi

maksymalne

zabezpieczenie

wszelkich

elewacji

zabytkowych i nowoczesnych. Zastosować kolorystykę według części graficznej
opracowania.
3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.
3.1. Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji
3.1.1. Środkiem zmywającym do tynków i farb organicznych
Podłoże: zawsze na próbnej powierzchni ustalać czas działania i zużycie środka
zmywającego. Należy koniecznie zwracać uwagę na wchłanialność podłoża, gdyż ona
wpływa w istotny sposób na czas, przez który środek zmywający powinien
pozostawać na zmywanej powierzchni
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Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.
Środek zmywający jest wrażliwy na ciepło i na zimno. Nie należy poddawać go
bezpośredniemu oddziaływaniu promieniowania słonecznego oraz wiatru. W razie
potrzeby okryć, po nałożeniu, folią.
Nakładanie:
Środek należy nanosić przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless.
Przy wielu warstwach farby dyspersyjnej, powłokach łączących rysy lub tynkach ze
sztucznej żywicy, po 2- 6 godz. oddziaływania środka zmywającego nałożyć go
jeszcze raz „mokre na mokre” pędzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub
powstawaniu błony powierzchniowej nałożyć środek jeszcze raz „mokre na mokre”.
Przy grubych systemach pokryć dobrze jest pozostawić nałożony środek zmywający
na całą noc i wszystko szczelnie przykryć folią.
Usuwanie:
Cienkie, wielowarstwowe powłoki lub tynki, wiązane organicznie, usuwać w stanie
rozmiękczonym przy pomocy wysokociśnieniowego aparatu wodno-parowego. Przy
bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wiązanych
celowym jest najpierw zaszpachlować najgrubsze powłoki i zaraz potem nanieść
środek zmywający „mokre na mokre”, a następnie usunąć za pomocą pary. Usuwać
ruchami od dołu do góry, przy ciśnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.
3.1.2. Głęboko penetrująca powłoka gruntująca
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i
powłok antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża: środki gruntujące oraz ich
rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć
błyszczącej powłoki na powierzchni podłoża.
Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw: na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
„mokre na mokre”.
1 nanoszenie: rozcieńczyć ze środkiem czyszczącym w proporcji 1:1
2 nanoszenie: nierozcieńczony.

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca można

nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku urządzeniem airless. Dalsza
obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).
3.2. Prace tynkarskie
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3.2.1. Tynk wapienno-trasowy
Tynk wapienno-trasowy można stosować we wszystkich dostępnych w handlu
tynkownicach. Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania
tynkownic należy uwzględnić poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i
dobranie czasu mieszania. Tynk wapienno-trasowy przetwarzać można również
ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od pożądanej w danym
przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Tynk wapiennotrasowy nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki
końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje).
Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o
grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym
dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej
warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzień / 1mm warstwy tynku.
Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej
nasiąkliwości należy wstępnie obrobić.
Poza czystą wodą nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony
tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.
3.2.2. Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni
Po dodaniu czystej wody wymieszać zaprawę tynkarską za pomocą silnikowego
mieszadła śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej
konsystencji. Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10
minutach lekko zwilża i następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni,
naniesioną zaprawę wygładzić po filcowaniu.
Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trasowego, zaprawy wapiennocementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie
mogą być pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o
dużej nasiąkliwości.
Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w
fazie wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.
3.3. Prace malarskie
3.3.1. Przygotowanie do malowania
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających
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przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą –
jednokrotnie. Preparat jest koncentratem do rozrobienia z wodą w ilości 1:10. Dalsza
obróbka możliwa po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65 %wilgotności).
3.3.2. Malowanie tynków
Farba silikonowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzące widoczne w całości należy malować bez przerw w pracy.
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła
klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne
zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Warstwa pośrednia w razie
konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%. Warstwa końcowa w razie
konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%, nanoszona po ok. 8 godzinach
(przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub
niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
5.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Projekt zakłada wymianę starej stolarki okiennej części wspólnych na nową PVC.
Stolarka okienna PVC o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Podział nowej
stolarki okiennej zgodny z podziałem stolarki istniejącej.
Stolarka okienna powinna posiadać nawiewniki zapewniające dopływ odpowiedniego
strumienia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń zgodnie z §149 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Ponadto projekt zakłada wymianę stolarki drzwiowej na elewacji tylnej na nową,
drewnianą o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2K.
UWAGA! Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montażem należy sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z
natury.

6.

OBRÓBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7mm. Wszystkie
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parapety zewnętrzne okien należy wykonać z blachy tytan.- cynk. gr. 0,7mm oraz zakończyć
końcówkami z PCV umożliwiającymi rozszerzalność termiczną parapetów.
7.

RURY I RYNNY SPUSTOWE
Wszystkie istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na nowe z
blachy stalowej tytanowo-cynkowej z zachowaniem lokalizacji i przekroju– blacha gr.
0,7mm.
IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN

8.

Ścianę odkopać od strony zewnętrznej do poziomu co najmniej 20cm poniżej posadzki
piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentów.


Powłoka uszczelniająca

Przewiduje się wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powłoką uszczelniającą.
Powłokę wykonać na wysokość min 30cm powyżej poziomu terenu.
Pokrywaną powierzchnię oczyścić z wszelkich materiałów zmniejszających przyczepność
jak oleje, tłuszcze, powłoki, bitumy, smoła, kurz, powłoki malarski i inne aż do uzyskania
podłoża o dobrej przyczepności. Warstwy nienośne, luźne lub zmurszałe usunąć.
Nierówności lub uszkodzenia wyrównać lub zaszpachlować. Narożniki lub wklęśnięcia
zaokrąglić.
Podłoża wstępnie pokryć środkiem, rozcieńczonym wodą w proporcji producenta.
Następnie wykonać powłokę uszczelniającą - nanosić metodą szpachlowania. Powłokę
uszczelniającą wykonać w min. 2 cyklach roboczych. Materiał nanieść równomiernie.
Minimalna grubość powłoki 4 mm i musi być zachowana w każdym miejscu izolacji, a
odchyłka od grubości nie powinna być większa niż 50%.
Podczas wykonywania powłoki i schnięcia aż do całkowitego wyschnięcia chronić
powłokę przed intensywnym nasłonecznieniem, przed mrozem oraz oddziaływaniem
wody gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojącej.


Folia kubełkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolację pionową zabezpieczyć folią kubełkową. Folię
układać jej płaską stroną do ściany. W czasie układania kolejne pasma łączyć na zakłady.
Zakłady pionowe muszą zachodzić na 5 rzędów stożków, a zakłady poziome na 4 rzędy
stożków.

Pasy folii przytwierdzać gwoździami lub kołkami na wysokości drugiego
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wytłoczenia od góry.
Folię przytwierdzać wyłącznie powyżej poziomu terenu!
Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii uciąć do poziomu gruntu i zakończyć listwą
dociskową.
9.

INIEKCJA CIŚNIENIOWA

W celu zabezpieczenia ścian budynku przed wilgocią przewiduje się, że w poziomie
posadzki piwnicy zostanie wykonana przepona przy pomocy środka hydrofobizującego –
zakłada się wykonanie iniekcji ciśnieniowej.
Wprowadzenie mikroemulsji polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem roztworu iniekcyjnego
w przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przeprowadzana jest za pomocą systemu
iniekcji ciśnieniowej, na który składają się rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system węży
doprowadzających.
Przez przewód ssący pompa zasysa środek iniekcyjny i tłoczy go do zbiornika. Napełnianie
zbiornika ciśnieniowego zostaje zakończone w momencie osiągnięcia maksymalnego
ciśnienia w zbiorniku (4 bar). Spadek ciśnienia następuje poprzez penetrację środka
iniekcyjnego w murze. Pompa włącza się automatycznie po osiągnięciu nastawionego
minimalnego ciśnienia. Automatyka umożliwia tłoczenie środka iniekcyjnego poprzez
układ węży tłoczących przy relatywnie stałej wartości ciśnienia.
Steruje również czasem trwania i wielkością impulsu ciśnieniowego oraz interwałem, który
umożliwia penetrację środka iniekcyjnego. Zakres wielkości impulsu od 450 do 4000 cm3,
natomiast czas interwału to od 60 sekund do 10 minut.
W aparacie iniekcyjnym znalazł zastosowanie silnik elektryczny 230V/50Hz o mocy 1kW,
pracujący przy 2800 obr/min. Maksymalna temperatura otoczenia to +50C. Z silnikiem
współpracuje pompa o wydajności 3m3/h i max ciśnieniu roboczym 4 bar. Pojemność
zbiornika ciśnieniowego 24 dm3. Skrzynka sterownicza umożliwia prowadzenie iniekcji
przy zadanych nastawach i przy wykorzystaniu jednego z czterech programów iniekcji.
Minimalna temperatura powietrza i podłoża w trakcie iniekcji: +5C.
Pielęgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podłoża nie może
być niższa niż +5C.
Zasady wykonania otworów iniekcyjnych:
- rozstaw osiowy 10 – 12 cm
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- nachylenie do płaszczyzny poziomej 10 - 15
- średnica otworów 18 – 20mm
- głębokość otworów należy dobrać tak, aby dno otworu znajdowało się 5cm od
przeciwległej płaszczyzny ściany
- po wywierceniu otwory oczyścić sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem
TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJĄCYM MURZE POZIOMEJ BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METODĄ INIEKCJI IMPULSOWEJ:
 Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Płyn roboczy należy
sporządzić bez-pośrednio przed wykonywaniem prac, rozcieńczając w zależności od
przyjętego rozwiązania systemowego koncentrat wodą pitną w proporcjach: od 1 ÷ 7
do 1 ÷ 14.
 W warunkach przeciętnych można przyjąć za właściwe rozcieńczenie w proporcjach:
1÷10. W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objętości muru należy przyjąć
proporcje 1÷7, aby utrzymać skuteczne stężenie cieczy roboczej po jej połączeniu z
wodą obecną w strukturze ściany. W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania
iniekcji przegroda jest sucha, przyjmujemy bardziej znaczne rozcieńczenie
koncentratu ( do 1÷14 ), aby płyn roboczy zyskał odpowiednią zdolność penetracji i
dokładnie nasączył strukturę przegrody w obszarze iniekcji.
 Przy rozcieńczeniu koncentratu wodą w proporcjach: 1÷10, należy przyjąć zużycie
cieczy roboczej w ilości ok. 20 l/m2 poprzecznego przekroju ściany. Tak
przygotowaną cieczą, za pośrednictwem pompy i rur infuzyjnych napełniamy otwory
iniekcyjne.
 Skośne otwory iniekcyjne o średnicy 20mm należy wywiercić po zewnętrznej stronie
przegrody,

szeregowo,

w

linii

odpowiadającej

planowanemu

przebiegowi

wprowadzanej bariery przeciwwilgociowej. Rozstaw otworów ok. 12cm. Kąt
nachylenia otworów w stosunku do płaszczyzny poziomej: 10°÷15°. Otwory należy
wykonać prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiając ok. 4-5 cm nie
przewierconej przegrody.
 Ciecz robocza jest podawana przez pompę do perforowanych rur infuzyjnych,
których długość należy dobrać odpowiednio do głębokości otworów iniekcyjnych.
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Dostarczane w kilku podstawowych długościach rury, można w razie potrzeby
skracać na budowie.
 Po zakończeniu iniekcji końcówki rur iniekcyjnych wystające z muru należy odbić
poprzez uderzenie młotkiem. Można je także usunąć a otwory wypełnić
(szlamowanie) zaprawą zamykającą.
Należy pamiętać, że po wprowadzeniu do przegrody wcześniej nie istniejącej bariery
poziomej, transport wilgoci pozostającej jeszcze ponad barierą w kierunku zewnętrznej
powierzchni ściany, będzie trwał jeszcze przez pewien czas.
W związku z powyższym po izolacji poziomej, a przed dociepleniem należy poczekać do
wyschnięcia ścian.
10. RENOWACJA COKOŁU KAMIENNEGO
Cokół kamienny należy oczyścić, zmyć preparatem przeznaczonym do likwidacji
biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i
grzybów pleśniowych. Spoiny oczyścić ze skruszałej zaprawy na głębokości 5cm i
uzupełnić spoiny za pomocą

fugi. Całość wzmocnić preparatem gruntującym. Ubytki

kamienia uzupełnić za pomocą kitów renowacyjnych. Całość elewacji kamiennej
zabezpieczyć przez hydrofobizację.
11. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
W dokumentacji zakłada się rozebranie w całości istniejącego pokrycia dachowego oraz
wykonanie nowego z dachówki ceramicznej – karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni.
Nowe pokrycie dachowe wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej w koronkę.
Pod nowe pokrycie dachowe na całej powierzchni należy ułożyć wiatroizolację z
membrany wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g/m2/24h).
Nachylenia połaci dachowych pozostają bez zmian.
Układ warstw dachu
 Dachówka karpiówka w koronkę - kolor naturalnej czerwieni,
 Łaty 5x6cm,
 Kontrłaty 3x6cm,
 Wiatroizolacja min. 2000 g/m2/24h,
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 Krokiew istniejąca / Wełna mineralna 16cm,
W celu wykonania remontu pokrycia dachowego należy rozebrać całe pokrycie aż do
krokwi. Po rozebraniu pokrycia dachowego należy określić stan techniczny konstrukcji i
dokonać ewentualnie wzmocnienia lub wymiany uszkodzonych elementów. Wymieniane
elementy konstrukcyjne więźby oraz elementy do wzmocnień konstrukcji dachowej, należy
zastosować z drewna iglastego (sosna, świerk), klasy nie niższej niż C27, suszone
komorowo, nasycone środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Wymaniane elementy
konstrukcyjne więźby dachowej należy zastosować o przekroju zgodnym z istniejącym.
W razie wątpliwości dotyczących które elementy konstrukcyjne należy wymienić a które
wzmocnić należy skontaktować się z projektantem lub inspektorem nadzoru.
12. REMONT KOMINÓW
Istniejące kominy należy przemurować od poziomu stropu poddasza nieużytkowego
Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych.
Kominy wykonać z cegły pełnej i otynkować .
13. REMONT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przewiduje się remont istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku w zakresie
wymiany pionów kanalizacyjnych prowadzonych w lokalach mieszkalnych oraz w obrębie
piwnicy.
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC-U – piony o średnicy
110mm, przewody odpływowe 160mm. Na pionie kanalizacji sanitarnej, przed przejściem
ich do przewodów odpływowych, należy zamontować rewizję z otworem zamykanym
szczelnym korkiem, zabezpieczającym przed przedostaniem się gazów z instalacji do
pomieszczeń.
Nowo projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy wpiąć do istniejącego
przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 w piwnicy budynku. Piony należy wykonać z rur z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC–U) wg firmy Wavin.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy

wyposażyć

w przewody wentylacyjne

wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone wywiewką kanalizacyjną.
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w
indywidualne zamknięcia wodna – syfony. Przy przejściu przewodów przez przegrody
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budowlane należy stosować tuleje ochronne. Średnica wewnętrzna tulei powinna być
większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a
tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania
się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować
podkładki elastyczne. Na przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur PVC o średnicy od 50 110 mm – 1,0m
- dla rur PVC o średnicy powyżej 110 mm – 1,25m
Średnice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.
Po wymianie pionów kanalizacyjnych przebiegających przez lokale mieszkalne
należy odtworzyć ich zabudowę i izolować akustycznie wełną mineralną.
14. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek należy dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek musi być wyraźnie
oznakowany tablicą informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia - na tablicy
informacyjnej napisy powinny mieć duży rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na
tyle duża, by była widziana z większej odległości.

Wejście do każdego budynku

odpowiednio oświetlić, w drzwiach zamontować klamki. W domofonie zastosować
przyciski, a nie panele lub ekrany dotykowe; przyciski muszą być oznaczone znakami
alfabetu Braille’a; w wypadku klawiatury typu T9 wystarczające jest oznaczenie klawisza
cyfry 5. Przy domofonie oprócz brzęczyka musi znajdować się świetlna informacja o
otwarciu drzwi.

Panel domofonu umieścić

na wysokości nie większej niż 140 cm

(najwyżej położony przycisk) i w miejscu, do którego da się podjechać na wózku).
Wewnątrz każdego budynku schody oznaczyć na pierwszym i ostatnim stopniu każdego
ciągu kontrastem i fakturą, na poręczach schodów umieścić

informacje

o numerze

kondygnacji- wypukłe cyfry lub alfabet Braille’a.
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15. KOLORYSTYKA
Na całą powierzchnię ścian przewiduje się malowanie farbami silikonowymi w kolorach
przedstawionych w części rysunkowej.

Opracował:
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KOLORYSTYKA NR 1
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KOLORYSTYKA NR 2
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KOLORYSTYKA NR 3
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DOKUMENTY
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