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OPIS TECHNICZNY
DO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERMNIZACJI I KOLORYSTYKI ELEWACJI
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
MYSŁOWICACH NA UL. STRAŻACKIEJ 7

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Pomiary inwentaryzacyjne, oględziny i dokumentacja fotograficzna wykonana przez zespół
autorski
1.3 Koncepcja kolorystyczna elewacji zaakceptowana przez Inwestora
1.4 Obowiązujące normy i przepisy.
2. Zakres opracowania obejmuje:
•
•
•
•
•

inwentaryzację architektoniczną elewacji przedmiotowego budynku
projekt remontu - docieplenia elewacji w celu uzyskania współczynnika przenikania ciepła
zgodnego z wykonanym audytem energetycznym (docieplenie elewacji metodą lekką-mokrą
w systemie Atlas Stopter, docieplenie stropodachu wełną mineralną)
wymianę okien elewacji wejściowej oraz malowanie stolarki drzwiowej elewacji wejściowej
i stolarki okna nieocieplanej elewacji wschodniej
kolorystykę elewacji
projekt oczyszczenia i renowacji elewacji wejściowej

3. Dane techniczno – użytkowe istniejącego budynku


Powierzchnia zabudowy:

-

813 m2



Wysokość max.:

-

9,75 m



Liczba kondygnacji nadziemnych:

-
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Kubatura przybliżona:

- 5 749 m3

3.1 Stan istniejący
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Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej na początku XX
wieku. Na przestrzeni lat budynek rozbudowano o dodatkowe boksy garażowe i przybudówki dla
potrzeb straży pożarnej. W ostatnich latach przeprowadzono liczne remonty polegające między
innymi na: wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie bram garażowych, dociepleniu
wełną mineralną części stropów nad pietrem, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W
latach 2005 – 2006 dobudowano w miejscu starej kotłowni węglowej, zgodnie z nowymi
standardami – budynek Centrum powiadamiania Ratunkowego, w którym zlokalizowano
pomieszczenia sal operacyjnych straży pożarnej i kotłownię gazową obsługującą całość obiektu.
4. Zakres prac remontowych
Projekt obejmuje: docieplenie elewacji i stropodachu w celu uzyskania współczynnika
przenikania ciepła zgodnego z audytem energetycznym. Elewacja wejściowa oraz fragment
elewacjo bocznej głównej, historycznej bryły obiektu poddane zostaną oczyszczeniu i renowacji.
Okna elewacji wejściowej przewidziane zostały do wymiany. Stolarka wejściowego zestawu
drzwiowego i okna na nieocieplanej elewacji wschodniej przeznaczone zostały do malowania.
Projekt przewiduje etapowanie inwestycji. Realizacja może zostać podzielona na dwa
zadania inwestycyjne, które mogą zostać wykonane niezależnie.
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:
•
•
•
•
•
•

•

I ETAP:
przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzeń, gruntowanie, zdjęcie rur spustowych, tablic,
przewodów odgromowych itp.).
ocieplenie elewacji styropianem FS-15 gr. 13cm w systemie Atlas STOPTER K-10.
montaż obróbek blacharskich, rur spustowych i parapetów zewnętrznych z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,6mm;
ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją głównej części budynku wełną mineralną
grubości 14cm.
wymiana okien elewacji wejściowej
malowanie stolarki wejściowego zestawu drzwiowego i okna na nieocieplanej elewacji
wschodniej na kolor RAL 8017. Stosować farby do PCV, np.: DIAMONDHARD prod.
MAJIC
II ETAP:
oczyszczenie i prace renowacyjne elewacji wejściowej i fragmentu elewacji bocznej,
naprawa kominów
5. OPIS BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH
5.1 Termoizolacja elewacji

Wykonać termoizolację ze styropianu FS-15 gr. 13cm w systemie Atlas STOPTER K-10
(płyty styropianowe mocować kotwami plastykowymi do ściany oraz na warstwie zaprawy
klejowej Atlas Stopter K-10).
5.1.1. Prace przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do wykonania termoizolacji zdemontować istniejące rury spustowe,
przewody instalacji odgromowej oraz tablice informacyjne. Tablice informacyjne i instalację
odgromową należy z powrotem zamontować w razie potrzeby uzupełnić.
Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim
nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących
powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy
skuć, a ubytki uzupełnić np. zaprawą wyrównującą ATLAS. Resztki słabo przylegających
powłok malarskich zmyć pod ciśnieniem, bądź zeskrobać.
Styropian użyty do docieplenia elewacji powinien być samogasnący, sezonowany przez
okres co najmniej 3 miesięcy, o granulacji 15kg/m2 lub wyższej.
5.1.2. Wykonanie ocieplenia elewacji
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej,
stanowiącej wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Listwa cokołowa powinna zostać
zamontowana co najmniej 30cm. ponad poziomem terenu. Fragment ściany zewnętrznej pod
listwą cokołową dokładnie oczyścić, uszkodzenia i ubytki tynków mechanicznie poszerzyć i
uzupełnić zaprawą wyrównującą Atlas. Powierzchnię ściany zabezpieczyć izolacją z folii
wodoszczelnej Atlas Wooder E. Wykonać min. 2 warstwy: pierwsza nanoszona przy pomocy
pędzla lub wałka, druga pacą stalową po około 3godz. Od naniesienia 1 warstwy (ok. 3godz.).
Ścianę na tym fragmencie ocieplić płytami styropianowymi gr. 5cm. Oblicowanie cokołu
płytkami klinkierowymi.
Po zamocowaniu listwy cokołowej oraz wykonaniu izolacji i ocieplenia pod listwą
przystąpić do przyklejania izolacji termicznej z płyt styropianowych gr 13cm.
Pierwszy rząd płyt mocować, opierając go na listwie startowej. Kolejne układać stosując
przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni
ściany, jak i na narożach budynku.
Zaprawę klejącą ATLAS STOPTER K-10. Nakładać na powierzchnię płyty metodą
„pasmowopunktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna
wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o
średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej
powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć.
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może
przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.
Po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt, wykonać dodatkowe mocowanie w postaci
kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na m2. Kołki osadzić, opierając talerzyki o
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu.
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu.
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki
zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz
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innych otworów elewacji. Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz
otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny.
Warstwę zbrojona stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej
ATLAS STOPTER K-20, o grubości min. 3mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można
przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Warstwa styropianu po
ułożeniu powinna być gładka, jeżeli stwierdzono nierówności pomiędzy poszczególnymi
warstwami, należy je zeszlifować. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne ATLAS. W dalszej kolejności
należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży
otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach
ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez
krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS
STOPTER K-20 równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych
pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona
musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm,
zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze
spoinami między płytami styropianowymi. W części parterowej budynku, a także na cokołach,
należy stosować dwie warstwy siatki.
Ostatnią czynnością jest wygładzenie pacą metalową warstwy zbrojonej. Jeżeli po
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, należy je zeszlifować.
Warstwę wykończeniową stanowi tynk cienkowarstwowy akrylowy.
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od
nałożenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej
-ATLAS CERPLAST. Podkłady może stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
Wyprawę tynkarską wykonać z tynków akrylowych - ATLAS CERMIT N. Materiał
należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje się on do dalszego użycia. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić
uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.
Cokół obiektu należy obłożyć płytkami klinkierowymi zgodnie z rysunkami detalu
architektonicznego. Wytyczne kolorystyczne zawarto w punkcie dotyczącym kolorystyki.
5.2 Termoizolacja stropodachu
Strop kondygnacyjny poddasza głównej części budynku ocieplić od góry wełną mineralną
grubości 14cm. Zakres ocieplenia przedstawiono na rysunkach architektonicznych.
Przed ułożeniem wełny mineralnej usunąć z podłoża wszystkie kolidujące elementy i
zanieczyszczenia. Należy sprawdzić, czy podłoże jest suche. W przypadku występowania
lokalnych zawilgoceń należy zlokalizować przyczynę zawilgocenia i usunąć; powierzchnię
osuszyć. Wełnę mineralną układać na istniejących warstwach stropowych.
5.3 Wymiana stolarki okiennej
Przeznaczone do wymiany okna zdemontować. Framugi oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń,
ewentualne ubytki ściany uzupełnić.
Nowe okna montować na dyble lub kotwy metalowe. Kotwy mocować w poziomie co
najmniej dwoma elementami mocującymi do ściany i dwoma do ościeżnicy. Rozstaw elementów
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montażowych nie powinien przekraczać 70cm, przy czym element mocujący bezwzględnie
powinien znajdować się w pobliżu zawiasów.
Pozostałe szczeliny izolować za pomocą pianki poliuretanowej. Przy montażu gabarytach
okien, stosować rozpory poziome i pionowe w celu zabezpieczenia elementów ościeżnicy przed
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki poliuretanowej. Po utwardzeniu się
pianki i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską. Uszczelnić silikonem miejsca
styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
Uwaga:
Dokładne wymiary istniejących otworów okiennych sprawdzić na budowie przed
zamówieniem nowej stolarki okiennej.
Stolarka okienna PCV kolor RAL 8017.
Wejściowy zestaw drzwiowy i stolarkę okna na nieocieplanej części elewacji wschodniej
malować w kolorze RAL 8017 w nawiązaniu do stolarki projektowanej.
Oznaczenia okien przeznaczonych do wymiany zostały podane na rysunkach
architektonicznych inwentaryzacji i kolorystyki elewacji. Szczegółowy wykaz okien
przedstawiono w zestawieniu stolarki.
5.4 Roboty wykończeniowe
Na dylatacjach wykonać obróbki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm (powlekanej
w kolorze RAL7035). Obróbki blacharskie zadaszenia nad bramami wjazdowymi z blachy
stalowej, powlekanej w kolorze czerwonym RAL 3020.
Po zakończeniu prac termoizolacyjnych zamontować przewody instalacji odgromowej oraz
rynny, rury spustowe i kosze odwadniające z blachy ocynkowanej.
6. PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI WEJŚCIOWEJ
Projekt zakłada renowację elewacji o wartościach historycznych. Renowacji poddane
zostaną elewacja wejściowa i fragment elewacji od strony podwórza. Szczegółowy zakres prac
renowacyjnych przedstawiony został na rysunkach architektonicznych.
Przewiduje się wykorzystanie do prac renowacyjnych technologii i materiałów Remmers.
6.1 OCZYSZCZENIE ELEWACJI PASTĄ FASSADENREINIGER PASTE.
Przed zastosowaniem pasty czyszczącej należy wykonać w mało widocznym miejscu
powierzchnię próbną. Pastę Remmers Fassadenreiniger nanosi się równomiernie pędzlem
angielskim, ławkowcem lub wałkiem z fakturą skórki jagnięcej na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia. Materiał pozostawia się na 2-5 minut, jednak nie można dopuścić
do jego wyschnięcia, nie należy także zwilżać powierzchni. Następnie zmyć dużą ilością wody
pod ciśnieniem (myjka wysokociśnieniowa). W przypadku głębokich spoin należy zmywać
powierzchnie szczególnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia należy mechanicznie
przetrzeć twardą szczotką (przed zmywaniem).Po zmywaniu w zagłębieniach nie mogą
pozostawać resztki substancji czynnej.
Przylegające powierzchnie, szczególnie ze szkła, drewna, metalu itd. należy przykryć, a
także chronić rośliny i drzewa. Przed wykonaniem ewentualnej impregnacji ochronnej trzeba
odczekać wystarczający czas! Podczas stosowania pasty i czyszczenia wysokociśnieniowego
nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy i ubranie ochronne.
Resztki substancji czynnej i zawierająca substancję czynną woda użyta do zmywania nie
mogą dostać się do kanalizacji deszczowej, lecz muszą zostać zneutralizowane i odprowadzone
do kanalizacji ściekowej. Odczyn pH odprowadzanej wody musi wynosić pomiędzy 7 a 9.
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Należy przestrzegać zaleceń instrukcji dotyczącej ścieków i odpadków A 115 DK 628.241 (083)
+ 628.543.Wodę zużytą podczas zmywania najlepiej zbierać:
a) przez zastosowanie rynny skrzynkowej z PCW zamocowanej na styku grunt ściana
(przykleić silikonową masą uszczelniającą). Zużytą wodę pompuje się następnie do beczek i tam
neutralizuje wapnem do pH 7-9. Do neutralizacji zużywa się 0,1 kg wapna na 1 kg pasty
Fassadenreiniger- Paste.
b) przez przykrycie gruntu folią polietylenową i ukształtowanie z niej wanny, np. za
pomocą drewnianych kantówek. Wypełnić tę wannę wapnem.
Zużyta woda jest neutralizowana przez wapno i może być, po sprawdzeniu odczynu pH np.
papierem lakmusowym, odprowadzona do kanalizacji ściekowej.
Pozostałe spoiny, fugi i wtórne elementy cementowe usunąć. Cegły nie związane z murem
(luźne) wykuć i osadzić ponownie na zaprawie wapiennej.
6.2 UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZAPRAWĄ RESTAURIERMÖRTEL
Ubytki cegieł uzupełnić cegłą klinkierową w nawiązaniu do cegły historycznej. Ubytki
fragmentów cegieł i uszkodzenia powierzchni cegieł uzupełnić zaprawą renowacyjną barwioną w
masie Restauriermörtel.
Przed nałożeniem zaprawy Remmers Restauriermörtel wymagane jest, szczególnie w
przypadku głębokich ubytków, wykonanie jedno- lub wielowarstwowego rdzenia z zaprawy
podkładowej Remmers Grundiermörtel. Miejsca przeznaczone do wykonania prac należy
przedmuchać sprężonym powietrzem, dobrze wstępnie zmoczyć (zaleca się zmoczyć już dzień
wcześniej) i pokryć zaprawą Remmers Restauriermörtel w konsystencji szlamu (ok. 1 l wody na
5 kg zaprawy). Na świeżą warstwę szlamu nakłada się natychmiast zaprawę Restauriermörtel w
konsystencji plastycznej ok. 800 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy wystawała
1-2 mm powyżej otaczającego kamienia. Należy koniecznie zachować układ spoin muru. Lekko
związaną zaprawę Remmers Restauriermörtel przeciera się następnie pacą pokrytą porowatą
gumą lub odpowiednim narzędziem drewnianym a po 3-4 godzinach (gdy ziarno wyskakuje przy
przeciągnięciu cykliną) poddaje obróbce kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej
powierzchni. Doświadczenie pokazuje, że nigdy nie powinno się nakładać grubszych warstw
zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm).
Przebieg prac:
•
Prostokątne obrysowanie miejsc uszkodzonych twardym ołówkiem lub diamentowym
rysikiem traserskim.
•
Wykucie względnie nacięcie obrysowanych miejsc uszkodzonych na głębokość ok. 0,3
cm.
•
Usunięcie wszystkich luźnych lub osłabionych cząstek z całego obszaru naciętych ze
wszystkich stron miejsc uszkodzonych.
•
Staranne oczyszczenie zapylonego podłoża, najlepiej urządzeniem do mycia
wysokociśnieniowego.
•
Zmoczenie miejsc naprawianych.
•
Natychmiastowe pokrycie materiałem Remmers Grundiermörtel w konsystencji szlamu.
•
Nałożenie gęstoplastycznej zaprawy Remmers Grundiermörtel na świeżo pokryte
szlamem naprawiane miejsca. Nie wolno nakładać więcej niż 2 cm w jednym cyklu w
ciągu 24 godzin. Układ spoin należy koniecznie zachować. Przy nakładaniu
wielowarstwowym, po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nadać jej szorstkość i
zmoczyć. Ponownie nanieść szlam przygotowany z zaprawy Grundiermörtel i na świeżo
nanieść drugą warstwę gęstoplastycznej zaprawy Remmers Grundiermörtel.
•
Zdrapanie górnej warstwy zaprawy Grundiermörtel z elementu płaskiego lub profilu do
co najmniej 3-5 mm poniżej ostatecznej powierzchni, po ok. 2-6 godzinach od nałożenia
9

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

w zależności od warunków otoczenia, gdy kruszywo wyskakuje. 12. Po 24 godzinach
zmoczenie wypełnionych miejsc podlegających naprawie.
Pokrycie materiałem Remmers Restauriermörtel w konsystencji szlamu.
Nałożenie gęstoplastycznej zaprawy Remmers Restauriermörtel jednak ok. 2 mm
powyżej ostatecznej powierzchni.
Ostrożne zagęszczenie nałożonej zaprawy renowacyjnej Remmers Restauriermörtel przy
użyciu pacy pokrytej porowatą gumą lub odpowiednim narzędziem drewnianym. Nie
stosować pac stalowych!
Ostrożne ściągnięcie nałożonej zaprawy i wciśnięcie w pobliżu krawędzi.
Wybór cykliny względnie narzędzi do skrobania w zależności od sposobu wykończenia
powierzchni otaczającej naprawiane miejsce.
Obróbka miejsca wypełnionego w celu upodobnienia go do otoczenia, np. prążkowanie
za pomocą piły z segmentowymi zębami itd. w zależności od warunków, gdy drobne
kruszywo wyskakuje i przez to wygląd upodabnia się do piaskowca.
Ostrożne omiecenie miejsc poddanych renowacji miękką szczotką lub pędzlem z długim
włosiem.
Oczyszczenie obszaru brzegowego pomiędzy kamieniem naturalnym a miejscem
wypełnionym zaprawą renowacyjną z resztek szlamu przez zmycie lub piaskowanie
specjalnym pistoletem.
Wielokrotne moczenie wszystkich miejsc poddanych renowacji w ciągu następnych 14
dni.
Po 3-4 tygodniach od wykonania zabiegów uzupełnienia ubytków kamienia powinno się
generalnie wykonać wzmocnienie całej powierzchni kamienia naturalnego jednym z
preparatów wzmacniających Remmers Steinfestigern (zależnie od warunków obiektu).
Barwne opracowanie i scalenie miejsc poddanych renowacji przy użyciu farby
silikonowej Remmers Historic Lasur (hydrofobowy retusz) lub w technice
krzemianowokredowej (system Bohringer).

Należy nadzorować wiązanie materiału, szczególnie w ciepłych porach roku. Wymagane
jest zwilżanie nałożonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciągu pierwszych czterech
dni, aby wykluczyć możliwość nadmiernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym sposobem jest
zawieszenie w naprawionych miejscach wilgotnego płótna. Następnie (po odczekaniu
odpowiedniego czasu) można wykonać scalenie kolorystyczne stosując farbę silikonową
Remmers Siliconfarbe LA lub Remmers Historic Schlämmlasur / Lasur.
6.3 SPOINOWANIE ZAPRAWĄ FUGENMÖRTEL
Przestrzeń spoiny należy oczyścić na głębokość ok. 3 cm . Następnie spoinę należy
oczyścić z luźnych cząstek np. za pomocą strumienia sprężonego powietrza. Otwartą,
oczyszczoną spoinę należy wstępnie zwilżyć. Zaprawę spoinową miesza się starannie
doprowadzając do konsystencji wilgotnej (przez co najmniej 1 minutę). Pozostawić na ok. 1
minutę (czas dojrzewania), następnie dodać resztę wody, aby uzyskać konsystencję odpowiednią
do stosowania i ponownie wymieszać. Ilość wody dodawanej do zaprawy spoinowej: odcienie
specjalne, nr art. 1029, ok. 13% Fugenmörtel stara biel, nr art. 1027, ok. 8%. Fugenmörtel
wariant miękki, ok. 10%. Zaleca się, aby podczas spoinowania pracować możliwie
dwuwarstwowo i wciskać zaprawę aby uzyskać zwartą strukturę. Powierzchnię ściągnąć, ale nie
wygładzać (nie "prasować") kielnią spoinówką. Należy zapewnić odpowiednio długie
utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu ochrony przed zbyt szybkim wyschnięciem. Świeżo
wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem (w
razie potrzeby osłonić folią).
6.4 IMPREGNACJA ŚRODKIEM FUNCOSIL SNL
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Środek impregnujący nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do takiego
nasycenia żeby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu o długości 30 - 50
cm. Podczas polewania dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdłuż
elewacji. Po wsiąknięciu środka impregnującego cykl należy kilkakrotnie powtórzyć. Ciśnienie i
średnicę dyszy należy tak dobrać, żeby nie następowało rozpylanie mgławicowe. Aby uniknąć
usterek, należy wydzielone części elewacji impregnować bez przerwy, aż do zakończenia
zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk
jest niemożliwe, można pracować także pędzlem lub wałkiem. Aby uniknąć przy takiej metodzie
pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym
narzędziem. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co
najmniej 5 godzin. Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co
niekorzystnie wpływa na głębokość wnikania. W przypadku podłoży o niewielkiej chłonności
godnym zalecenia jest zmycie powierzchni rozpuszczalnikiem V 101 w przeciągu pół godziny do
godziny po wprowadzeniu środka hydrofobizującego, aby usunąć nadmiar środka, który
pozostawiony na powierzchni mógłby spowodować połysk.
Podczas stosowania i wysychania preparatu impregnującego Funcosil SNL do budynku
mogą dostać się opary rozpuszczalnika, przede wszystkim przy niskich temperaturach i pogodzie
bezwietrznej. Wszystkie okna i drzwi należy podczas prac impregnacyjnych przykryć folią
polietylenową, a po impregnacji przewietrzyć pomieszczenia mieszkalne.
6.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE
Istniejące kominy z cegły ceramicznej naprawić i wyremontować. Ubytki cegieł uzupełnić.
Powierzchnię cegieł poddać pracom renowacyjnym jak dla elewacji frontowej.
UWAGA:
Prace renowacyjne elewacji klinkierowej może wykonywać firma doświadczona w tej
dziedzinie. Dopuszcza się również zmianę technologii wykonania prac po uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem.
Dopuszcza się zastosowanie innego, równoważnego rozwiązania systemowego ocieplenia
(np. Greinplast) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
7. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Wykonać wg rysunków kolorystyki.
Na elewacjach ocieplanych – tyk akrylowy barwiony w masie. Elewacje Centrum
Powiadamiania Ratunkowego malować farbami akrylowymi. Cokół obłożyć płytkami
klinkierowymi – kolorystyka płytek w nawiązaniu do cegły klinkierowej na elewacji wejściowej
obiektu. Kolor płytek dobrać i ustalić po przeprowadzeniu zabiegów renowacyjnych i
oczyszczeniu elewacji historycznej. W przypadku gdy prace termoizolacyjne będą poprzedzały
prace renowacyjne, w calu ustalenia dokładnej kolorystyki, należy oczyścić z zabrudzeń
fragment elewacji ceglanej w miejscu przeznaczonym do późniejszego założenia płyt
styropianowych.
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
8.1. Zakres robót.
Zakres robót obejmuje ocieplenie istniejącego budynku oraz oczyszczenie elewacji
wejściowej.
8.1.1 Uzbrojenie terenu.
Istnieje przyłącza: elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne.
8.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Na terenie działki nie ma obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.
8.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Remontowany budynek
8.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych
•
Zagrożenie upadku przy robotach wykonywanych na wysokości – szczególnie przy
pracach związanych z ociepleniem elewacji i dachu, montażem obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych znajdujących się na niebezpiecznej wysokości.
•
Zagrożenia uderzenia przez spadające materiały i narzędzia
•
Zagrożenie porażenia prądem przy używaniu urządzeń o napędzie elektrycznym.
•
Zagrożenie poparzenia – przy robotach ocieplenia dachu i opisanych wyżej
•
Zagrożenie stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia
skóry cementem i wapnem.
•
Zagrożenie „potrąceniem” pracownika przez ruch – transport przejeżdżający w
bezpośrednim sąsiedztwie budowy i dojść do niej.
8.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych.

•
•
•
•
•
•
•

8.5.1 Teren placu budowy jest ogrodzony.
W widocznych punktach na placu budowy zostaną umieszczone:
tablica informacyjna budowy,
znaki i symbole bezpieczeństwa,
tablice ostrzegawcze,
informacja (instrukcja) dotycząca p. poż.,
instrukcja udzielenia pierwszej pomocy,
znaki informacyjne o punktach sprzętu p. poż., punkt pomocy medycznej (apteczka),
instrukcje obsługi sprzętu budowlanego.
8.5.2

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub
ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących
jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.
Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka
lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli
ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu
balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed
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upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Prace na
wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do
wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na:
drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika
wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 1) drabiny, klamry,
rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną
zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie, 2)
pomost roboczy spełniał następujące wymagania: a) powierzchnia pomostu powinna być
wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, b) podłoga powinna być
pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, c) w
widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości
dopuszczalnego obciążenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości
powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach
ruchomych wiszących należy w szczególności: 1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji
pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich
wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania
należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów należy wyznaczyć strefę
niebezpieczną, odpowiednio ją oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą, co
najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, jednak nie mniej niż 6 metrów.
8.5.3
W czasie wykonywania prac dachowych, w pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą
obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości (np. pasów
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem
stopy pod spodem.
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika
krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób
gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny. Pracownicy
obsługujący wysięgnik mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej: pracownik
na dachu – sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący linę na dole – hełmu
ochronnego. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą
być wypełnione najwyżej do ¾ ich wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być
zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem się gorącej smoły, lepiku itp. Na czas
wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z
wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa
taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niż 6 m).
8.5.4
Należy zwrócić szczególną uwagę na wytrzymałość i stabilność wszelkiego typu
rusztowań, wyposażenie ich w poręcze ochronne, podesty, pełnowymiarowe platformy robocze,
jakość i odpowiednie oparcie belek itp. Na budowie mogą być wykorzystywane wyłącznie
firmowe systemy rusztowań – atestowane i spełniające wymogi Polskich Norm. Na rusztowaniu
powinna znajdować się tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu
pomostów roboczych.
Dopuszczenie rusztowań do użytkowania powinno zostać odnotowane przez kierownika
budowy w postaci wpisu w dzienniku budowy, potwierdzającym przeprowadzenie ich odbioru.
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8.6. Informacja o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót, w tym robót szczególnie niebezpiecznych.
8.6.1 Do wykonywania robót dopuszczeni będą jedynie pracownicy posiadający:
•
•
•
•
•

uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robót – dotyczy pracowników nadzoru
technicznego,
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uwagi na ubezpieczenie dotyczy pracowników nadzoru technicznego,
właściwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym (np. do
obsługi urządzeń budowlanych, operatorów, spawaczy do robót energetycznych, UDT itp.),
aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP – podstawowe, okresowe,
szkolenie stanowiskowe.

8.6.2 Przed rozpoczęciem każdego rodzaju pracy, przy zmianie stanowiska pracy
pracownicy będą przeszkoleni przez upoważnioną i posiadającą odpowiednie kwalifikacje osobę
(pracowników kadry inżynieryjno – technicznej lub służby bhp) w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

specyfiki danej pracy,
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia,
sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniami, stosownie do środków
ochrony osobistej,
trybu postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia,
trybu postępowania w razie zaistnienia wypadku.
Na terenie budowy wszyscy pracownicy zobowiązani są do:
przebywania w kaskach ochronnych, obuwiu ochronnym, odpowiednim ubraniu roboczym,
postępowania zgodnie instrukcjami, szkoleniami lub warunkami pozwoleń na prowadzenie
prac,
postępowania zgodnie z wszystkimi znakami (ostrzeżeniami) i informacjami ostrzegawczymi,
przestrzegania wszystkich zaleceń i poleceń nadzoru budowy.

8.6.3 Wszystkie prace na terenie budowy prowadzone będą pod nadzorem poszczególnych
kierowników robót posiadających uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym. Kierownik
robót odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp na swoim odcinku robót, a także za
zorganizowanie pracy w sposób nie stwarzający dodatkowych zagrożeń dla innych pracowników
i osób trzecich przebywających na terenie budowy.
8.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.
Nie występuje.
8.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom.
Kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy
należy do Kierownika Budowy.
Zaplecze Kierownika Budowy musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy,
podręczny sprzęt gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną.
Każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór techniczny
powinien sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W
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zależności od rodzaju realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi .
Obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek
osoba podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić
alkoholu na teren budowy.
Postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy.
Sytuacje awaryjne – procedury przeciwpożarowe.
• Osoba, która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast
skontaktować się z kierownictwem budowy.
• W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia - wyłącznie, jeżeli nie
stwarza to zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli
stwarza to zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa.
• W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy.
Osoby, które odniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne
niebezpieczeństwo.
• Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i
wyraźnie opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie
budowy, (miejscu) zdarzenia.
• Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi władze do
miejsca, w którym wystąpiła awaria.
8.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy będą przechowywane w biurze Kierownika Budowy.
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