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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

INWESTOR :                      Wspólnota Mieszkaniowa Budynku  

                                               przy ul. Ordonówny 3B w Sosnowcu  

 

 

ADRES INWESTYCJI :      ul. Ordonówny 3B 

                                                Sosnowiec 

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
a) Zlecenie i Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna, 

c) Dokumentacja fotograficzna, 

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych, 

e) Audyt energetyczny,  

f) Obowiązujące Polskie Normy i przepisy budowlane. 

 
3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
   Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w Sosnowcu przy  

ul. Ordonówny 3B. 

 
4.   CEL OPRACOWANIA 

 
         Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian 

zewnętrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj metody ETICS oraz docieplenia 

stropodachu wentylowanego oraz dachu nad klatkami schodowymi wraz z wykonaniem koniecznych 

robót towarzyszących wynikających z obecnego stanu technicznego budynku. Zakres prac obejmuje : 

a) Roboty ociepleniowe, 

 Roboty rozbiórkowe,  

 Wymiana drzwi wejściowych, do piwnic, 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 

 Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi, 

 Wymiana obróbek blacharskich, 

b) Remont balustrad, 

c) Montaż instalacji odgromowej, 

d) Wykonanie opaski wokół budynku. 
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Wykonanie remontu i ocieplenia budynku ma na celu: 

 poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych, 

 poprawa walorów estetycznych elewacji; 

 poprawa izolacyjności cieplnej obiektu i dostosowanie jej do wymagań obowiązującej normy, 

 znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń mieszkalnych , 

 oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania mieszkań. 

 
5.   ZAKRES OPRACOWANIA 

 
a) opis techniczny, 

b) inwentaryzacja elewacji, 

c) dobór materiałów i technologii do docieplenia ścian, 

d) dobór materiałów i technologii do docieplenia stropodachu wentylowanego, 

e) dobór materiałów i technologii do docieplenia dachu nad klatką schodową, 

f) rysunki przedstawiające sposób ocieplenia miejsc szczególnych, 

g) projekt kolorystyki elewacji. 

 

6.   OPIS OBIEKTU 

6.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

            Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny 2-klatkowy, 11-kondygnacyjny, 

podpiwniczony, wykonany w technologii prefabrykowanej, wzniesiony na planie prostokąta. Ściany 

budynku ocieplone wełną mineralną i wykończone płytami Acekol na ruszcie drewnianym. Stropodach 

wentylowany i dach nad klatkami schodowymi kryty papą. Część mieszkań posiada stolarkę okienną 

typową drewnianą, w pozostałych mieszkaniach stolarka okienna została wymieniona na typową z PCV. 

Doświetlenie klatki schodowej zapewniają okna - PCV w dobrym stanie technicznym. Drzwi wejściowe 

do klatki schodowej do wymiany. Ogólnie stan techniczny budynku dobry. 

 
6.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Istniejące na ścianach wykończenie z płyt Acekol na ruszcie drewnianym wraz z ociepleniem z 

wełny mineralnej należy zdemontować. Istniejący osprzęt na elewacji (kable, anteny, wsporniki pod 

anteny itp.) należy zdemontować. 

Jeżeli po usunięciu płyt Acekol na ścianach widoczne będą krzywizny należy miejscowo podkleić 

dodatkowe warstwy izolacji w celu likwidacji nierówności. 

ŚCIANY            

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dokumentacja zawiera projekt 

docieplenia ścian zewnętrznych budynku, które należy docieplić wełną mineralną gr. 16cm o 

współczynniku przenikania ciepła λ= 0,036W/mK i wykończyć je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm 

(ściany przy wejściu do klatek schodowych wykończyć tynkiem mozaikowym). Ściany nadbudówki 

należy docieplić wełną mineralną gr.12cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036W/mK (od strony 
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elewacji wschodniej, w celu zlicowania ze ścianami niższych kondygnacji, wełną mineralną gr.16cm o 

współczynniku przenikania ciepła λ= 0,036W/mK). 

ŚCIANY BALKONOWE  

Ściany balkonowe frontowe należy docieplić wełną mineralną gr.8cm o współczynniku 

przenikania ciepła λ= 0,036W/mK i wykończyć je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm.  Ciepłe, boczne 

ściany balkonów należy docieplić wełną mineralną gr.16cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 

0,036W/mK  i wykończyć je tynkiem silikonowym. Zimne, boczne ściany balkonów należy wyrównać 

wełną mineralną gr.4cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,037W/mK i wykończyć je tynkiem 

silikonowym.  

ŚCIANY PRZYZIEMIA I ŚCIANY PRZEJŚCIA 

Ściany przyziemia należy docieplić wełną mineralną gr.12cm o współczynniku przenikania ciepła 

λ= 0,036W/mK  i wykończyć je tynkiem mozaikowym.  

STROP NAD POM.ŚMIETNIKA I PRZEJŚCIEM 

Strop nad pom. śmietnika należy docieplic np. płytami lamelowymi FASROCK G ze skalnej 

wełny mineralnej gr.20cm o współczynniku przenikania ciepła λ=0,037W/mK pokrytych jednostronnie 

środkiem gruntującym, a następnie można strop pomalować farbą emulsyjną.. 

Strop nad przejściem należy pokryć siatką i wykończyć tynkiem silikonowym. 

ŚCIANY PIWNIC 

Na ścianach piwnic poniżej poziomu terenu należy wykonać hydroizolację docieplić styropianem 

fundamentowym gr.12cm o współczynniku przenikania ciepła λ= 0,038W/mK i ułożyć folię kubełkową.  

STROPODACH 

Docieplenia wymaga także stropodach wentylowany – co należy wykonać przez rozłożenie 

sypkiego materiału izolacyjnego gr.20cm (λ=0,042 W/mK) w przestrzeni pustki powietrznej stropodachu 

metodą wdmuchiwania. W celu zapewnienia właściwej wentylacji przestrzeni pustki powietrznej 

stropodachu należy zrewidować stan istniejących otworów wentylacyjnych w ścianach pionowych 

stropodachu, ewentualnie udrożnić je. Jeśli ilość lub sumaryczne pole przekroju otworów jest niezgodne z 

przepisami należy wykonać dodatkowe otwory lub częściowo je zamurować. Otwory zabezpieczyć 

kratkami wentylacyjnymi, które zapewnią przewietrzanie stropodachu oraz uniemożliwią dostęp ptakom.  

DACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI 

Dach nad klatkami schodowymi, należy docieplić płytami ze styropapy gr.12cm (λ=0,038 

W/mK), a ściany attyki nadmurować. 

BALKONY 

Na balkonach należy wymienić obróbki blacharskie na obróbki z blachy powlekanej. Płyty 

balkonowe od spodu oraz boki płyt balkonowych należy wykończyć tynkiem silikonowym baranek 

1,5mm. Balustrady na balkonach należy wyremontować co polegać będzie na wymianie skorodowanych 

elementów, oczyszczeniu balustrad i dwukrotnym ich pomalowaniu. W celu dostosowania balustrad do 

obowiązujących przepisów należy dospawać pochwyt zwiększający wysokość balustrad do 110cm od 

poziomu posadzki. 
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Daszki nad balkonami na ostatniej kondygnacji należy wyremontować co polegać będzie na 

pokryciu ich papą termozgrzewalną i wymianie obróbek blacharskich na obróbki z blachy powlekanej. 

DRZWI 

Drzwi wejściowe należy wymienić na nowe stalowe lub aluminiowe, energooszczędne. Należy 

wymienić drzwi do piwnic na stalowe EI30. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Z uwagi na zmianę grubości ściany po dociepleniu należy wymienić wszystkie parapety i obróbki 

blacharskie na odpowiednio szersze. Wszystkie obróbki blacharskie (parapety, attyki, balkony itp.) należy 

wykonać z blachy powlekanej zgodnie z projektem kolorystyki.  

OPASKA 

Wokół budynku należy wykonać opaskę kostki betonowej gr.6cm ze spadkiem na zewnątrz 

budynku.  

NAWIEWNIKI  

W celu zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń zaleca się zamontowanie nawiewników 

okiennych ciśnieniowych przynajmniej po dwa na każde mieszkanie (w pokoju i kuchni) i w co drugim 

oknie na klatkach schodowych oraz  w oknach w przyziemiu. Montaż nawiewników powinien zostać 

wykonany przed modernizacją ścian zewnętrznych, kiedy możliwy jest łatwy dostęp do ościeżnic.  

 

7.  ZAKRES I  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

7.1.  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
   

Remont elewacji budynku obejmuje :  

1) Roboty ociepleniowe, 

a) Roboty rozbiórkowe,  

b) Wymiana drzwi, 

c) Ocieplenie ścian zewnętrznych,  

d) Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 

e) Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi, 

2) Remont balustrad 

3) Roboty brukarskie – wykonanie opaski wokół budynku, 

4) Montaż instalacji odgromowej. 

 
7.2.  TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH  

7.2.1. TECHNOLOGIA OCIEPLENIA ELEWACJI   

          Projekt zakłada wykonanie ocieplenia elewacji przy użyciu systemu ARSANIT THERMA+ to 

zaawansowany, kompleksowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wg metody ETICS. 

System ten sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Dopuszcza się stosowanie 

produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych bądź lepszych. 
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Schemat ocieplenia budynków metodą ETICS 

1. Podłoże 

2. Zaprawa klejąca  

3. Płyta styropianowa (wełna mineralna) 

4. Łącznik mechaniczny 

5. Siatka z włókna szklanego 

6. Zaprawa klejąca  

7. Farba gruntująca lub podkładowa farba silikatowa  

   (zależnie od rodzaju wyprawy tynkarskiej) 

8. Listwa startowa 

9. Wyprawa tynkarska  

10. Farba elewacyjna  

 
 Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 

wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C.  

 Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.  

 Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez 

rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej.  

 Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).  

 Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą szczotek lub 

wody pod dużym ciśnieniem.  

  Stare, silnie chłonące podłoża pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym.  

 Elementy elewacji (żaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych.  

 Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki 

blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.  

 Przed przystąpieniem do przyklejania płyt z wełny mineralnej, na wysokości ok. 40 cm od poziomu 

terenu, montujemy listwę cokołową z kapinosem. 

 Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 m.b.).  

 Płyty przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową” w dwóch etapach. Najpierw nanosimy 

zaprawę klejącą na płytę kielnią trapezową i przeszpachlowujemy na krawędziach po całym 

obwodzie oraz w miejscach nałożenia placków. Następnie nakładamy zaprawę wzdłuż krawędzi 

płyty i w formie 3 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni, aby powierzchnia 

przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 

  W zależności od rodzaju podłoża stosujemy łączniki tworzywowe z talerzykiem Ø 60 mm z 

trzpieniami metalowymi Ø 8 mm o łbie plastikowym do następujących podłoży: – do struktury 

porowatej (beton komórkowy, YTONG), pustaków (cegła kratówka, UNI MAX, POROTHERM) – 

łączniki wkręcane, – z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej, betonu – łączniki wbijane.  

 Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: – w 

betonie i cegle pełnej: 5 cm, – w cegle kratówce, betonie komórkowym: 8-9 cm. 

 Otwory w betonie komórkowym oraz elementach poryzowanych wykonujemy wiertarką 

bezudarową.  
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 Płyty z wełny mocujemy dodatkowo łącznikami mechanicznymi.  

 Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi (tzw. 

termodyble). Zgodnie z załączonymi obliczeniami przyjęto 4-8 łączników /m2 w zależności od 

wysokości i strefy budynku. Przyjęto łączniki:  

         -   ejotherm STR U 2G x 215 (255) + ejotherm STR – zaślepka WM  

 Przed montażem w/w łączników, zaleca się weryfikację typu oraz klasy podłoża budowlanego.                

W przypadku zmiany grubości mocowanej termoizolacji lub zmiany grubości wyrównania tolerancji, 

długość łącznika należy zweryfikować. 

 Długość łączników i ilość oraz rozmieszczenie zgodnie z załączonymi obliczeniami. 

 Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w 

otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego.  

 W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy 

narożne.  

 Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10 x 10 mm, a następnie zatapiamy w niej 

siatkę z włókna szklanego.  

 Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości minimum 10 cm i zatapiamy ją tak, 

aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.  

 Na narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na około 10 cm.  

 W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej (nieco mniejsza grubość 

zaprawy).  

 W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania podkładu 

tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). Zaleca się dobrać podkład 

tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku 

 Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk elewacyjny przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej 

metodą „mokre na mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów w celu wyeliminowania 

różnic faktury nakładanego tynku. Tynk należy nakładać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

7.2.2. OCIEPLENIE BUDYNKU PONIŻEJ POZIOMU TERENU  
 

1) Roboty ziemne 

           Prowadzenie robót związanych z dociepleniem i zaizolowaniem ścian poniżej poziomu terenu 

należy wykonywać w wykopach odsłaniających w/w ściany, w tym celu należy: 

- Wyznaczyć krawędzie wykopu wg oznaczonych osi, 

- Odspoić grunt łopatami i narzędziami ręcznymi, 

- Wydobyć ziemie na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i 

poziomymi, 

- Sprawdzić wymiary wykopu, 

- Po wykonaniu robot wykopy należy zasypać ziemią zgromadzoną na odkład i zagęścić grunt 

warstwami, 

- Istniejącą zieleń odtworzyć oraz naprawić wszelkie uszkodzenia powstałe przy prowadzeniu prac. 
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2)  Roboty izolacyjne 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji poniżej poziomu terenu należy 

odpowiednio przygotować powierzchnię ścian fundamentowych tzn. podłoże nie może być zmrożone, 

oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Należy usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, 

zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate 

wyrównać zaprawą cementową. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą później osłabić 

warstwę hydroizolacji. Przed przystąpieniem do nakładania właściwej hydroizolacji należy zgodnie z 

zaleceniami jej producenta zagruntować powierzchnię ścian fundamentowych.  

W projekcie proponuje się użycie systemu Izohan Izobud W (dopuszcza się zastosowanie innych 

materiałów, jednak o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie). 

Podłoże zaleca się zagruntować rozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z 

wodą. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem, szczotką dekarską 

lub pacą. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą izolację pacą lub szpachlą na 

grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po 

przeschnięciu pierwszej należy nanieść kolejne warstwy. Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany 

narażonej na działanie wody. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, by powierzchnie kątów 

wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy 

dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia 

nakłada się 3–5 kg/m2, gdy woda działa pod ciśnieniem – na 1 m2 nakłada się min. 6 kg preparatu.  

Po całkowitym przeschnięciu masy można przystąpić do prac związanych z izolacją termiczną z 

zastosowaniem twardych płyt ocieplających. Płyty te mogą być mocowane zarówno poziomo, jak i 

pionowo, dlatego w zależności od wysokości ścian przeznaczonych do ocieplenia, jak i planowanego 

poziomu zakończenia, należy wybrać optymalne rozwiązanie, aby uniknąć dużej ilości odpadów. Montaż 

płyt izolacyjnych rozpoczyna się od docięcia płyt na obmierzoną długość. Swobodne i łatwe cięcie płyt 

odbywa się z pomocą standardowych narzędzi budowlanych (piła, nóż). Przy obróbce płyt nie jest 

wymagane stosowanie środków ochrony osobistej typu: rękawice, czy maska. Twarde płyty ocieplające 

przykleja się za pomocą IZOHAN IZOBUDU WL lub IZOHAN IZOBUDU WM. Na podłoże 

zaizolowane w systemie IZOHAN IZOBUD W płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby. 

Pierwszy z nich polega na równomiernym naniesieniu, bezpośrednio na płytę, 5-6 placków preparatu 

wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Można też przyklejać 

płytę nanosząc IZOHAN IZOBUD W na całą powierzchnie płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 

12 mm oraz wałeczka szerokości  ok. 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Następnie, co bardzo 

ważne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej 

lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt 

długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 

dobach. Dociskając starannie płyty wzajemnie do siebie unikamy powstania mostków termicznych na 

łączeniach. Szczególną uwagę zwrócić należy na dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. 

Powyżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne mocuje się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z 

tworzywa sztucznego. W tej części ścian, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować 
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mocowania mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. Istotne jest by 

izolacja ścian fundamentów miała ciągłość w postaci izolacji termicznej ścian zewnętrznych powyżej 

poziomu gruntu. Po przyklejeniu płyt należy ułożyć folie kubełkową i zasypać wykop. Folie układa się 

stożkami ściętymi w kierunku muru. Połączenia wykonuje się na zakładkę o długości ok. 30 cm. Montaż 

folii dopuszczalny jest w każdych warunkach atmosferycznych. Po zasypaniu ścian fundamentowych 

gruntem płyty izolacyjne spełniają rolę, nie tylko termoizolacji, ale także ochronę dla hydroizolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

 
7.2.3. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO 
 
        Projekt zakłada wykonanie docieplenia dachu tematycznego obiektu przy użyciu granulatu z wełny 

mineralnej. 

 1. Krok  |  Wykonanie otworu w dachu  

 

 

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych 

stropodachach wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w 

płytach dachowych.  

2. Krok  |  Wycinanie otworu  

 

 

Nacinając płytę szlifierką kontową, przed wybiciem otworu unikamy 

spękania płyty poza jego obrysem.  

3. Krok  |  Oczyszczenie przestrzeni izolowanej  

 

 

Po wycięciu otworu możemy wejść do wnętrza przegrody i przystąpić do 

usuwania starej izolacji oraz śmieci pozostawionych przez ekipę budowlaną 

podczas wznoszenia budynku.  

4. Krok  |  Osłona otworu  

 

Równolegle z pracami porządkowymi prowadzone są prace montażowe 

obudowy włazu.  

Ze względu na to, że przestrzeń wentylacyjna stropodachu może być 

podzielona ściankami należy, w zależności od liczby powstałych, jakby 

komór, wykonać odpowiednią liczbę włazów technologicznych.  

5. Krok  |  Zabezpieczenie otworu papą  
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Po solidnym zamocowaniu mechanicznym ważne jest, aby połączenie 

włazu z istniejącym pokryciem dachu posiadało szczelną hydroizolację.  

6. Krok  |  Sprawdzenie przestrzeni powietrznej stropodachu  

 

 

Nad ociepleniem należy pozostawić min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny 

poziom wlotu lub wylotu otworów wentylacyjnych umieszczonych w 

ścianie powinien być zlokalizowany minimum 5 cm nad ociepleniem.  

 7. Krok  |  Wdmuchiwanie granulatu w przestrzeni stropodachu  

 

Na tak przygotowanym stropodachu można już przystąpić do właściwych 

prac izolacyjnych, używając specjalistycznego sprzętu.  

W tym celu należy doprowadzić do otworu technologicznego rurę 

przesyłową wciągając ją na dach budynku. Transport granulatu do 

izolowanej przegrody odbywa się tym przewodem rurowym łączącym 

agregat rozdrabniająco-podający stojący przed budynkiem. W celu 

dokładnego rozprowadzenia granulatu konieczne jest, aby odpowiednio 

przeszkolony pracownik wszedł przygotowanym włazem w przestrzeń 

stropodachu i wykonał ocieplenie.  

8. Krok  |  Pomiar grubości warstwy granulatu  

 

 

Roboczą kontrolę grubości ocieplenia można wykonać zwykłą "metrówką".  

9. Krok  |  Wdmuchiwanie granulatu  

 

 

 

Przed zamknięciem włazu należy dokładnie zasypać dotychczasowy szlak 

komunikacyjny.  

10. Krok  |  Zamknięcie otworu klapą i zabezpieczony otwór  

 

 

Kończąc dobrze wykonane ocieplenie zakładamy pokrywę włazu, 

jednocześnie zabezpieczając otwór technologiczny 
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ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI STROPU 

           Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w 

ścianach zewnętrznych i kominki wentylacyjne w dachu. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia 

prac odkrywkowych na etapie projektowania, nie określono ilości otworów wentylacyjnych. W związku z 

tym po wycięciu włazów technologicznych w płytach dachowych należy określić ich ilość zgodnie z 

„Katalogiem Stropodachów”, opracowanym przez „Bistyp”, Warszawa 1985 rok, który podaje, że: 

- w przypadku stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad 

izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna 

wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu, 

- w przypadku stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy 

powietrza nad izolacja jest większa niż 20 cm, łączną powierzchnia otworów wlotowych i 

wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu, 

- jeśli stropodach posiada przestrzeń powietrzna o wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest 

szerszy niż 20-25 m to należy ustawić dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej 

ilości aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika. 

Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostępem ptaków i zwierząt 

do wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu. 

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź otworów 

wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górna powierzchnia 

ocieplenia. 

7.2.4. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA DACHU NAD NADBUDÓWKĄ 
 
          Podłoże pod płyty powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsją asfaltową. Do gruntowania 

należy używać preparatów gruntujących asfaltowych bez wypełniaczy aromatycznych. 

         Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną 

uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze 

dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Płyty należy zamontować przy użyciu 

klejów przeznaczonych do przyklejania styropianu dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz na łączniki mechaniczne . 

Klej należy układać bezpośrednio na podłoże. Powierzchnie podłoża powinny tworzyć równą 

płaszczyznę. W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich 

odpowiednią ilość. W tym celu należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i 

narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy zastosować największą 

liczbę łączników (9szt/m2) następnie w strefie krawędziowej (5szt/m2) i środkowej (3szt/m2). 

Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap 

termozgrzewalnych. Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był 

skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w 

papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie.  
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7.2.5. INSTALACJA ODGROMOWA 

       Instalacje odgromowa należy wykonać w peszlach pod styropianem z puszkami kontrolnymi na 

ścianie oraz na dachu na wspornikach montowanych do poszycia dachowego oraz kominów. Instalacje 

odgromową na budynku należy połączyć w skrzynkach kontrolnych przy pomocy bednarki  z otokiem 

wykonanym wokół budynku na głębokości min. 70cm. 
 

8.  DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE.    

 
a) ocieplenie ścian 

 Płyty wełny mineralnej o współczynniku przewodnictwa ciepłego λ=0,036W/(m*K). Do 

ocieplenia należy zastosować grubości : 

 ściany zewnętrzne                                  -   16 cm, 

 ściany balkonowe z oknami                   -     8 cm, 

 boczne, ciepłe ściany balkonów             -   16 cm, 

 nadbudówka od strony elew wschod.      - 16 cm, 

 nadbudówka (oprócz elew wschod.)        - 12 cm, 

 ściany przyziemia                                     - 12 cm, 

 Płyty wełny mineralnej o współczynniku przewodnictwa ciepłego λ=0,037W/(m*K). Do 

ocieplenia należy zastosować grubości : 

 boczne, zimne ściany balkonów               -   4 cm, 

 ościeża     -                                                -    3 cm,  

 Płyta termoizolacyjna ze styropianu fundamentowego o współczynniku przewodnictwa ciepłego 

λ = 0,038 W/(m * K)   gr.12cm do ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu,  

 Zaprawa klejowa LANAMIK LW do mocowania płyt z wełny mineralnej, 

 Zaprawa klejowa  THERMA+ TW do zatapiania siatki, służy do wykonywania warstwy zbrojonej 

na wełnie mineralnej 

 Styrafix B - klej poliuretanowy z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do klejenia płyt 

styropianowych w systemach ociepleń budynków metodą BSO oraz płyt XPS i EPS przy 

ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic,  

 Siatka z włókna szklanego AKE 145  

 Środek gruntujący THERMAGrunt-SN podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża pod 

wyprawę tynkarską silikonową, dostarczany w postaci gotowej do stosowania, 

 Środek gruntujący THERMAGrunt-AM podkładowa masa tynkarska do gruntowania podłoża 

pod wyprawę z tynku mozaikowego, 

 tynk strukturalny silikonowy THERMA Tynk-SN  o strukturze baranka o granulacji ziarna 1,5mm 

kolor zgodnie z projektem kolorystyki, 

 tynk dekoracyjny mozaikowy THERMA Tynk-M kolor zgodnie z projektem kolorystyki 

 łączniki mechaniczne: łączniki wkręcane z zaślepką z materiału izolacyjnego tzw. termodyble np. 

ejotherm STR U 2G 215 (255) – długość łącznika zgodnie z obliczeniami, 
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 krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 obróbki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 

kolorystyki, 

 nawiewniki okienne ciśnieniowe. 

b)   docieplenie stropodachu wentylowanego  

Wełna granulowana gr.20cm, o współczynniku λ=0,042 W/mK 

   c)  docieplenie dachu nad klatkami schodowymi 

 Płyty styropapy gr. 12 o współczynniku λ=0,038 W/mK, 

 Papa termozgrzewalna gr.5,2mm 

 Blacha powlekana, 

   d) strop nad pom. śmietnika 

 płyty lamelowe np. FASROCK G ze skalnej wełny mineralnej gr.20cm o współczynniku 

przenikania ciepła λ=0,037W/mK pokrytych jednostronnie środkiem gruntującym 

e) drzwi 

 drzwi wejściowe, zewnętrzne do klatek schodowych, stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydłowe, 

przeszklone o współczynniku U=1,5W/m2K dla całości drzwi. Drzwi należy wyposażyć w 

klamkę, zamek, ogranicznik otwarcia i samozamykacz. 

 drzwi do piwnic, stalowe jednokrzydłowe, przeciwpożarowe EI30. Drzwi należy wyposażyć w 

klamkę, zamek, 

 kotwy stalowe, 

 pianka poliuretanowa, 

f) roboty brukarskie 

 mieszanka betonowa, 

 obrzeża betonowe 20x6 cm, 

 piasek, 

 tłuczeń kamienny niesortowany, 

 kostka brukowa 6 cm szara, 

Uwagi końcowe: 

- Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

- System wybrany do docieplenia styropianem powinien posiadać aprobatę  techniczną ITB i 

Certyfikat zgodności ITB 

- Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze 

sztuką budowlaną i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP 

- Wykonawca robót dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiadać 

certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie. 

 

9.  KOLORYSTYKA           

        Kolorystykę elewacji przedstawiono w części rysunkowej. 
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10.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

        Klasyfikację budynku pod względem pożarowym oraz wymagania odporności ogniowej elementów 

budynku wykonano w oparciu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. 

Klasyfikacja budynku pod względem pożarowym 

- § 8 do grupy wysokości :  wysoki (W) 

- § 209.2  do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne 

- § 212.2 do klasy odporności ogniowej „B” 

Warunki ewakuacji zapewnia wejście do budynku. 

Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty zewnętrzne. 

Drogę pożarową stanowi istniejący zjazd z drogi lokalnej. 

Budynek docieplony będzie wełną mineralną. 

 
11. WARUNKI BHP  

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w : 

a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 

b) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997r poz.884), 

C) Polskich Normach. 

 

12.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Obszar oddziaływania obiektu objętego projektem zawiera się na działce nr  1854, 1858 będących 

w dyspozycji Inwestorów. Obszar oddziaływania obiektów określony na podstawie przepisów prawa, 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, § 12, § 13, § 19, § 23, § 12, § 36, § 271, § 272, § 273. 
 


