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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i remont budynku dydaktycznego -

budynek środkowy oraz częściowo skrzydła prawe i lewe - Szkoły Podstawowej w Królewcu.

Zakres prac obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem

- wymiana i docieplenie podłogi na gruncie

- remont sanitariatów i sal lekcyjnych

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

- wymiana parapetów zewnętrznych;

- wymiana parapetów wewnętrznych (podokienników) na parapety z kamienia naturalnego

gr. min 2,5cm;

- wymianę podłóg drewnianych na rulon PCV;

- przykrycie posadzek betonowych rulonem PCV

- skucie tynków ścian i sufitów i wykonanie nowych

- montaż zabezpieczających narożników;

- wymianę stalowych balustrad schodowych na chromonikiel, montaż siatki zabezpieczającej

- pokrycie biegu i spocznika schodów płytką gres;

- wymiana instalacji c.o., wod-kan;

- wymiana instalacji elektrycznej;

- projekt instalacji komputerowej CCTV parteru i piętra;

- docieplenie wełną mineralną stropów poddasza nieużytkowego;

- wykonanie daszku nad wejściem bocznym skrzydła prawego;

- wymianę płytek gres na kostkę brukową przy wejściu głównym do budynku środkowego;



- obróbka blacharska komina

- wykonanie nowych rynien i rur spustowych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą wykonania niniejszego opracowania są:

- Umowa z Gminą Smyków

- Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją budynku,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z

15 VI 2002r. Ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2013r. W sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2012r. Poz 462 z późn.

Zmianami),

3. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący budynek szkoły zlokalizowany jest w miejscowości Królewiec na działce nr 143.

Teren działki jest ogrodzony. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Budynek

wyposażony jest w instalację elektryczną z istniejącej sieci n/n, wodociągową z sieci gminnej,

kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do lokalnej oczyszczalni), ogrzewanie z kotłowni

znajdującej się w lewym skrzydle budynku. Składowanie odpadów stałych w kontenerze na

śmieci zlokalizowanym na zewnątrz obiektu na utwardzonym placu.

Wjazd na działkę z drogi publicznej.

Nie przewiduje się żadnych zmian w uzbrojeniu terenu i w wewnętrznym układzie

komunikacyjnym.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU - BUDYNEK ŚRODKOWY

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej.

Dach o konstrukcji drewnianej przykryty blachodachówką. Ściany dwuwarstwowe gr. 44cm.

Elementy konstrukcji budynku w stanie zadowalającym, nie stwarzają bezpośredniego

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.



- Fundamenty z betonu – istniejące bez zmian,

- Ściany fundamentowe betonowe, murowane – istniejące bez zmian,

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – istniejące bez zmian,

- Nadproża okienne i drzwiowe – istniejące bez zmian,

- Stolarka okienna – do wymiany na PVC zgodnie w wykazem stolarki,

- Stolarka drzwiowa - do wymiany zgodnie z wykazem stolarki

- Drzwi zewnętrze – do wymiany na aluminiowe zgodnie z wykazem stolarki

4. FUNKCJA I PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Układ pomieszczeń remontowanego budynku ulegnie zmianie w stosunku do istniejącego

układu, jednak będą spełniać dotychczasową funkcję tj. sal lekcyjnych w których odbywać się

będą zajęcia lekcyjne, pokój nauczycieli, sanitariaty.

Wykaz pomieszczeń:

Parter:

1.01 Wiatrołap                                         1,79m2

1.02 Korytarzach 111,36m2

1.03 Szatnia                                             24,40m2

1.04 Sala lekcyjna 1                                36,60m2

1.05 Pom. Gospodarcze                            8,83m2

1.06 WC dla niepełnosprawnych 4,54m2

1.07 WC dla dziewcząt                             6,20m2

1.08 WC dla chłopców                             6,80m2

1.09 Sala lekcyjna 2                                 42,81m2



1.10 Pokój Dyrektora                              18,15m2

1.11 Pokój nauczycielski                         22,11m2

1.12 Sala lekcyjna 3                                 35,44m2

RAZEM PARTER 319,03m2

Piętro I:

2.01 Korytarz                                           56,84m2

2.02 WC dla chłopców                              9,86m2

2.03 WC dla dziewcząt                            13,93m2

2.04 Sala lekcyjna 4                                 36,38m2

2.05 Sala lekcyjna 5                                 36,27m2

2.06 Sala lekcyjna 6 36,43m2

2.07 Schowek                                            6,63m2

RAZEM PIĘTRO I 193,34m2

5. ZAKRES ROBÓT

Termomodernizacja i remont budynku szkoły w całości będzie wykonywany w

technologii tradycyjnej, z zastosowaniem atestowanych materiałów dostępnych na rynku,

posiadających wszelkie aprobaty i certyfikaty. W ramach termomodernizacji i remontu

budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Królewcu przewidziano:

5.1 Roboty rozbiórkowe:

Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych i remontowych należy wykonać prace

rozbiórkowe ścianek działowych, rozebrać i skuć posadzki, zdemontować kraty w oknach,

stolarkę okienną i drzwiową, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, uchwytów do glag, rynien i

rur spustowych, zdemontować instalację c.o., wod-kan, elektryczną, wykuć otwory na nowo

wprowadzane drzwi w ścianach istniejących, zdemontować balustradę schodową i siatkę

zabezpieczającą, demontaż płytek przed wejściem głównym do budynku.



5.1.1 Ławy oraz stopy fundamentowe

Bez zmian.

5.1.2 Ściany fundamentowe

Bez zmian.

5.1.3 Ściany zewnętrzne

Bez zmian

5.2 Roboty termomodernizacyjne

5.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

dotyczącego docieplenia ścian zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie

– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO)

płytami styropianowymi EPS-70-031 gr.13cm (współczynnik przenikania ciepła

λ≤0,031W/mK) z tynkiem cienkowarstwowym polimerowo-mineralnym o fakturze

„kornik”2mm barwionym w kolorze jasnym pastelowym, od poziomu gruntu na wysokość

40cm wykonać tynk mozaikowy (kolor do ustalenia z Inwestorem).Współczynnik przenikania

ciepła po dociepleniu U=0,20W/m2K

Prace należy rozpocząć od skucia spękanych tynków, demontażu krat okiennych,okien

rynien i rur spustowych, parapetów oraz wystających elementów poza lico elewacji.Miejsca

skucia uszkodzonych tynków ponownie otynkować tynkiem cem-wap.

Projektuje się docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS-70-031 gr.3cm, z

zastosowaniem technologii wykonania lekkiej mokrej z tynkiem cienkowarstwowym

polimerowo-mineralnym o fakturze „kornik”2mm barwionym w kolorze jasnym pastelowym.

Kolorystykę szczegółową na etapie realizacji ustalić z inwestorem.

5.2.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

W projekcie zakłada się wymianę okien. Okna PCV o współczynniku U=0,9W/m2*K
a<0,3 , profil okienny stalowy, kolor stolarki okiennej biały, typowe lub wykonane



indywidualnie nawiązujące swoim wyglądem do okien zamontowanych w bocznych

skrzydłach budynku zgodnie z załączonym wykazem. Stolarka okienna wyposażona w

nawiewniki automatyczne (dobór nawiewników w ilości 1szt. nawietrzaka na 1 szt. okna)-

zgodnie z wykazem. Wszystkie okna w salach lekcyjnych winny umożliwiać stałe wietrzenie

pomieszczeń poprzez górne skrzydła (górne skrzydła powinny dać się otwierać z poziomu

posadzki).

UWAGA:

Wykonawca/Dostawca okien przed rozpoczęciem produkcji jest zobowiązany do

szczegółowego pomiaru otworów w murze.

Istniejące drzwi w wejściu głównym oraz w wiatrołapie należy wymienić na

aluminiowe z naświetleniem nawiązujące swym podziałem i charakterem do starych drzwi.

Szerokość skrzydła głównego wymienianych drzwi nie może być mniejsza niż 90cm.

Wymaga się aby współczynnik przenikania ciepła Uw dla szyb oraz ram drzwi wynosił nie

więcej niż U=1,3W/(m2*K), a<0,3. W podłodze należy zamontować blokady drzwi,

uniemożliwiające obijanie ścian. Szklenie drzwi zewnętrznych szkłem bezpiecznym P4.

Szczegółowy wykaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany zamieszczono w

części rysunkowej.

5.2.3 Obróbki blacharskie

Parapety zewnętrzne rynny i rury spustowe wykonać należy z blachy stalowej

powlekanej w kolorze grafitowym.

Blacha stalowa powlekana gr.1mm.

Rury spustowe d=90mm.

Rynny d=100mm.

W budynku zaprojektowano parapety zewnętrzne ocynkowane gr. 0,55mm w kolorze

grafitowym. Parapety po bokach należy zakończyć nakładkami z PCV w kolorze grafitowym.

Zewnętrzna krawędź parapetu powinna wychodzić 4 cm poza lico ściany (ocieplonej i

otynkowanej).



Na styku parapetu ze ścianą oraz ościeżnicą zastosować uszczelniacz poliuretanowy lub

silikonowy do stosowania na zewnątrz.

Parapety wewnętrzne (podokienniki) z kamienia naturalnego min. 2,5cm gruby.

5.2.4 Wymiana i docieplenie podłogi na gruncie

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

dotyczącego ocieplenie podłogi na gruncie budynku projektuje się następujące rozwiązanie –

wykonanie nowej podłogi na gruncie ocieplonej płytą styropianową EPS 100-038
λ=0,038W/m*K gr. 12 cm. Współczynnik przenikania ciepła przegrody – podłogi na gruncie

równy U=0,156W/m2*K.

5.2.5 Docieplenie stropów poddasza nieużytkowego.

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym

wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

dotyczącego docieplenia stropu poddasza nieużytkowego budynku środkowego należy

docieplić wełną mineralną ułożoną bezpośrednio na istniejącym stropie. Należy zastosować

wełnę grubości 2x15cm o współczynniku przewodności cieplnej λ=0,041W/(m*K). Wełnę

mineralną układać w dwóch warstwach (na krzyż). U=0,126W/m2*K.

5.3 Roboty remontowe

5.3.1 Ściany wewnętrzne

Ściany wykonane z cegły wapienno piaskowej kl. 75 o wymiarach 65x120x250mm na

zaprawie cementowo-wapiennej marki „3”.

Ściany będą obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym  1:1:6 kategorii III.

W sanitariatach zarówno na parterze jak i na piętrze ścianki wewnątrz pomieszczeń

oddzielające pisuary od umywalek wykonać jako niepełne do wysokości H=2,0m.

5.3.2 Kanały wentylacyjne

W istniejących kanałach wentylacyjnych sprawdzić ciąg, niedrożne odgruzować i udrożnić.

W pomieszczeniach wc zastosować wentylację mechaniczno-grawitacyjną (wentylacja



mechaniczna załączana wraz z włączeniem światła). Po zakończeniu prac dokonać przeglądu

u kominiarza, udokumentować protokołem kontroli.

5.3.3 Nadproża

Zaprojektowano prefabrykowane nadproża L-19 typu N

5.3.4 Tynki wewnętrzne

We wszystkich pomieszczeniach budynku środkowego, korytarzu skrzydła lewego oraz

korytarzu i sali lekcyjnej skrzydła prawego projektuje się pełen remont sufitów i ścian.

Istniejące tynki skuć w 100%. Surowe ściany oczyścić szczotką drucianą  i wykonać nowe

tynki cementowo – wapienne 1/1/6 kategorii III. gr. 1,5cm wykończone gładzią gipsową.

W pomieszczeniu nr 1/01- wiatrołap, 1/02- korytarz, 1/03- szatni oraz korytarz na

pierwszym piętrze (nr 2/01) projektuje się do wysokości 1,20m ułożenie tynku żywicznego, z

granulatu np. o nazwie handlowej marmolit lub innego o podobnych parametrach oraz montaż

narożników zabezpieczających. W wc na parterze i pierwszym piętrze z przedsionkami ściany

wyłożyć do wysokości min. 2m płytkami ceramicznymi po całym obwodzie. Powyżej płytek

jak i pozostałe ściany i sufity w budynku otynkowane na gładko i pomalowane farbą

emulsyjną łatwo zmywalną.

5.3.5 Podłogi

Na parterze i piętrze posadzka z rulonu PCV. W wc (pom. Nr 1/06, 1/07, 1/08, 2/02, 2/03)

oraz biegi i spocznik schodów wewnętrznych gres w wersji antypoślizgowej w gatunku

pierwszym krem lub brąz lub innych firm o parametrach nie gorszych niż przywołane.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Nadmienia się iż połączenia ścian z podłogami

winny być zaokrąglone (listwa z tworzywa sztucznego wklęsła).

Podłoga na pierwszym piętrze

W pomieszczeniach z podłogami drewnianymi przewidziano usunięcie desek

podłogowych. Na odkryty strop należy położyć folię PCV, styropian gr. 5cm, folię PCV oraz

wylać masę samopoziomującą. Po związaniu masy samopoziomującej rozłożyć wykładzinę

PCV z rulonu. W sanitariatach gres w wersji antypoślizgowej w gatunku pierwszym.



5.3.6 Stolarka drzwiowa

Istniejące drzwi wewnętrzne w budynku środkowym należy wymienić na nowe

nawiązujące swym podziałem i charakterem do starych drzwi.

Szczegółowy wykaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany zamieszczono w

części rysunkowej.

Istniejące drzwi w wiatrołapie należy wymienić na aluminiowe z naświetleniem

nawiązujące swym podziałem i charakterem do starych drzwi. Szerokość skrzydła głównego

wymienianych drzwi nie może być mniejsza niż 90cm. Wymaga się aby współczynnik

przenikania ciepła Uw dla szyb oraz ram drzwi wynosił nie więcej niż 1,3 W/(m2*K). W

podłodze należy zamontować blokady drzwi, uniemożliwiające obijanie ścian. Szklenie drzwi

zewnętrznych szkłem bezpiecznym P4.

Szczegółowy wykaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany zamieszczono w

części rysunkowej.

5.3.7 Balustrada

Istniejącą balustradę schodową należy zdemontować. Zainstalować balustradę

chromoniklową wysokości min 1,10m oraz siatkę zabezpieczającą klatkę schodową od strony

piętra.

5.3.8 Malowanie wewnętrzne

Malowanie farbami emulsyjnymi łatwo zmywalnymi po uprzednim zagruntowaniu ścian.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

5.3.9 Obróbki blacharskie

Komin w kotłowni obrobić w poziomie dachu blachą grubości 0.55mm, powlekaną w kolorze

jak w istniejące.

5.3.10 Docieplenie stropów poddasza nieużytkowego skrzydeł lewego i prawego.

Stropy poddasza nieużytkowego budynku skrzydeł lewego i prawego należy docieplić

wełną mineralną ułożoną bezpośrednio na istniejącym stropie. Należy zastosować wełnę

grubości 2x15cm o współczynniku przewodności cieplnej λ nie większym niż

0,040W/(m*K). Wełnę mineralną układać w dwóch warstwach (na krzyż).



5.3.11 Montaż daszku nad wejściem bocznym - skrzydło prawe.

Daszek z poliwęglanu komorowego na konstrukcji aluminiowej należy zamocować nad

wejściem bocznym w prawym skrzydle budynku.

5.2.12 Wymiana płytek na kostkę brukową przy wejściu głównym do budynku środkowego.

Istniejącą nawierzchnię z płytek gresowych przy wejściu głównym do budynku

środkowego należy rozebrać. Zaprojektowano wymianę płytek gresowych na kostkę

betonową wibroprasowaną gr. 6cm. Kostkę należy ułożyć dopasowując ją do istniejącego

placu przed budynkiem.

Układ warstw projektowanej nawierzchni:

- 6cm  kostka betonowa wibroprasowana

- 4cm  podsypka cem-piask 1:4

- 10cm podsypka piaskowa

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

System docieplenia ścian.

Budynek dociepla się metodą „lekką-mokrą”, opisaną w instrukcji ITB nr 334/2002

„Bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na

przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w

którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną

cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska na podkładzie zbrojonym tkaniną szklaną.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

• podczas prowadzenia prac temp. zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego materiału

nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C

• niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas dużego

wiatru oraz silnego nasłonecznienia elewacji bez osłon ograniczających wpływ czynników

atmosferycznych,

• niezwiązane materiały należy chronić przed działaniem deszczu,

• docieplane ściany muszą być suchei mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.



Wykonanie docieplenia

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe

posiadaniem uprawnień budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy dokonać naprawy ubytków tynków

zewnętrznych, sposób docieplenia ścian wg rys.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu

i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Kruche i odpadające tynki

należy usunąć.

Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a

następnie zmyć wodą. Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże. Obróbki

blacharskie (podokienniki) i rury spustowe zdemontować, uzupełnić ubytki w tynkach.

Montarz listwy startowej

Przed rozpoczęciem robót docieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu,starannie

wypoziomować i zamocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1mb. Nierówności podłoża

skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub

zastosować specjalne profile narożne. Nad przykręconym profilem cokołu na odpowiedniej

szerokości pasie masy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący

na profil cokołowy.

Przyklejenie płyt styropianowych

Przygotować masę klejącą zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Klejenie płyt przygotować metodą punktowo-krawędziową.

Zaprawę nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. Płyty

przykleić mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar

wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne resztki.

W narożach płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne

rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów

okiennych i drzwiowych.



Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, filarków

międzyokiennych zdemontować obróbki blacharskie, kraty w oknach, podokienniki

zewnętrzne oraz dokonać wymiany stolarki. Całą powierzchnię dokładnie oczyścić.

Powierzchnię ościeży docieplić styropianem gr. 3cm. Styropian docieplający ościeża

powinien dokładnie przylegać do płyt docieplających ściany. Dolne ościeże okienne ocieplić

zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika, a następnie zamontować

podokienniki. Podokienniki powinny wystawać poza lico docieplonej ściany nie mniej niż

4cm. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi należy uszczelnić masą lub taśmą

uszczelniającą.

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych

Przyklejone do ścian płyty styropianowe należy dodatkowo wzmocnić łącznikami z

wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie

wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Należy zastosować 4-10

łączników na 1m2 ściany, w zależności os strefy ściany, wysokości budynku, nośności

budynku, nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Otwory na dyble należy wiercić

odpowiednim wiertłem na głębokość 17cm. Po wywierceniu otworu w miarę potrzeby należy

je oczyścić przez przedmuchanie. Dyble należy osadzić w wywierconym otworze, opierając

talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu.

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów

Do zabezpieczenia naroży wypukłych, przy otworach okiennych i drzwiowych

zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szer. około 5 cm

nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o

zachowanie pionu i poziomu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od

przyklejenia płyt styropianowych.

Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą pasmami o

szerokości tkaniny zbrojącej, następnie masę przeczesać kielnią zębatą. W tak przygotowaną

warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać tkaninę szklaną i równo zaszpachlować.

Tkanina powinna być równomiernie napięta i być całkowicie zatopiona w masie klejącej.



Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i

nie więcej niż 5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10cm.

Pas tkaniny przyklejonej na jednej ścianie wywiną na ścianę sąsiednią na odcinek o 5-

10cm szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże są konieczne w

przypadku do zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.

W budynku do wysokości do 2m od poziomu terenu zastosować jako zbrojenie płyt

styropianowych dodatkową warstwę siatki.

Nałożenie podkładu tynkarskiego

Nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej należy nanieść za

pomocą szczotki lub wałka jedną warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku tynku

akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski w odcieniu zbliżonym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnętrznego

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (1-2 dni) przystąpić do układania zaprawy

tynkarskiej  polimerowo-mineralnej o fakturze „kornik” grubości 2mm.

Prace tynkarskie na jednej powierzchni prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć

nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach  niemożliwy do

wykonania w sposób ciągły należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze

fragmenty. Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia przy

pomocy pacy stalowej gładkiej. Wydobycie żądanej struktury odbywa się przy pomocy

płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego

materiału.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek zaliczony do kategorii ZLIII, średniowysoki. Parter z piętrem pierwszym mieszczą

się w dopuszczalnej strefie pożarowej wynoszącej 5000m2.

1. Parter + piętro pierwsze -

powierzchnia podlegająca remontowi – 512,37m2

Wysokość pomieszczeń:

- parter - 3,20m



- piętro pierwsze- 3,20m.

2. Odległość od obiektów sąsiadujących – około 25m,

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych - nie dotyczy

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - nie dotyczy

5. Kategoria zagrożenia ludzi dla budynku – ZL III,

Ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji - ~ 100osób

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie dotyczy,

7. Odporność ogniowa budynku klasy B.

Istniejące przegrody spełniają wymagania odpornościowe klasy B.

9. Istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne poprzez klatkę schodową drzwi szerokości 90cm,
szerokość biegu klatki schodowej 125cm, oraz główne wejście prowadzące na zewnątrz
budynku szerokości 160cm, drzwi dwuskrzydłowe przy czy jedno krzydło szerokośći min
90cm. Szerokości. Istniejące drogi ewakuacyjne szer. 176cm. Długość drogi ewakuacyjnej
połączonej klatką schodową, która w poziomie parteru prowadzi bezpośrednio na zewnątrz
budynku nie przekracza 40m.

10. Oznakowanie : budynek należy wyposażyć w znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe
zgodnie z Polską Normą. Dobór znaków, wielkość i rozmieszczenie powinno być
skoordynowane z innymi elementami wykończenia wnętrz.

12. Sprzęt gaśniczy: budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne w ilości jedna jednostka

masy środka gaśniczego 2kg na 100m2 pow. strefy pożarowej.

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - nie dotyczy,

14. Dojazd do budynku szkoły zapewnia istniejąca droga do budynku z drogi gminnej
przelotowej.

Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej można stosować wyłącznie na podstawie

certyfikatów zgodności.

Obiekt szkolny, zblokowany, segmentowy. Występujące materiały nie są kwalifikowane jako

łatwo rozprzestrzenianiące ogień w rozumieniu przepisów p-poż.

Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników

- obszar oddziaływania inwestycji mieści się w obrębie działki inwestora



- realizacja inwestycji nie powoduje wycinki drzew

- nie przewiduje się wywozu ziemi poza teren inwestycji

- planowany remont nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich, a w

szczególności nie utrudnia dostępu do drogi publicznej, nie ogranicza dopływu światła

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wprowadza zasadniczych

zmian w ukształtowanie i rzeźbę terenu

UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca przedstawi do akceptacji

proponowane do wbudowania materiały i ich kolorystykę, wskazując katalogi
wyrobów, próbki itp. W szczególności dotyczy to płytek ściennych i podłogowych,

rulonu PCV, tynku żywicznego, parapetów, farb. Brak takiej akceptacji
skutkować będzie odmową odbioru robót.

Roboty budowlane wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej, wbudowane

materiały winny posiadać atesty lub certyfikaty. Ponadto przy wykonywaniu robót
należy kierować się zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegać przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowała  : mgr inż. Justyna Laśkiewicz autor :

Czarnocin .  Październik 2014r arch. mgr inż. Kamil Biskup

upr bud. Nr SW-30/2006



6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Występujące zagrożenia

-zagrożenie upadkiem z wysokości,

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz

nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie

oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania remontu.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres

budowy.



Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu,

skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa

pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji

pracowników.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia.

Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie

należy dopuszczać do pracy.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót

budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,

wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót

budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola

realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas



eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i

drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Opracowała : mgr inż. Justyna Laśkiewicz autor :

Czarnocin styczeń 2017r mgr inż. Witold Korus
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