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PROJEKT BUDOWLANY

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość dokumentacji. 

3. Podstawa opracowania.

4. Opis techniczny. Projekt budowlany.

5. Opis techniczny prac budowlanych.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Załączniki.

8. Część rysunkowa.
 

Spis rysunków:

01 Plan sytuacyjny.  1:500

I_01 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_02 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
I_03 Elewacja północna. Inwentaryzacja. 1:100
I_04 Elewacja południowa. Inwentaryzacja. 1:100

A_01 Elewacja północna. Projekt. 1:100
A_02 Elewacja południowa. Projekt. 1:100
A_03 Elewacja wschodnia. Projekt. 1:100
A_04 Elewacja zachodnia. Projekt. 1:100
A_05 Usytuowanie okien przeznaczonych do wymiany oraz

zestawienie stolarki. Projekt. 1:200

K_01 Konstrukcja balustrady balkonowej. Projekt     1:20, 1:10

D_01 Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie nadziemia 
w strefie wzmocnionej. Projekt.

D_02 Detal standardowego mocowania ocieplenia na ścianie nadziemia 
powyżej strefy wzmocnionej. Projekt.

D_03 Wyrównanie nierówności elewacji płytami różnej grubości. Projekt.
D_04 Detal ocieplenie narożnika budynku. Projekt.
D_05 Detal ocieplenia strefy cokołu uwzględniający nierówności elewacji.

Projekt.
D_06 Detal ocieplenia strefy cokołu o równej płaszczyźnie ściany. Projekt.
D_07 Detal wykonania ościeża ocieplonego, okno cofnięte. Projekt.
D_08 Detal ocieplenia ściany podokiennej powyżej cokołu. Projekt.
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D_09 Detal ocieplenia nadproża okiennego powyżej cokołu. Projekt.
D_10 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w narożnikach otworów. Projekt.
D_11 Detal dylatacji w płaszczyźnie ściany. Projekt.
D_12 Detal ocieplenia gzymsu. Projekt.
D_13 Detal ocieplenia zadaszeń wejść (elewacja wschodnia). Projekt.
D_14 Detal połączenia ocieplenia stropodachu z ociepleniem komina. Projekt.
D_15 Przekrój przez warstwy płyty balkonu. Projekt.
D_16 Połączenie płyty balkonu z oknem balkonowym. Projekt.
D_17 Krawędź okapu płyty balkonu. Projekt.

Spis załączników:

Zał.1  Oświadczenia  Inwestora  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane.

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

Zał.3   Uprawnienia  budowlane oraz  zaświadczenia o przynależności  do odpowiedniej
Izby Zawodowej.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.  Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2.  Audyt energetyczny.

3.3.  Mapa zasadnicza (1:500) i ewidencyjna (1:1000).

3.4.  Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku. 

3.5.  Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

3.6.  Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy.
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4. OPIS TECHNICZNY. PROJEKT BUDOWLANY.

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy.
Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku. Opracowanie dotyczy budynku
wielorodzinnego mieszkalnego, usytuowanego w Sosnowcu przy ul. Mireckiego 35,
dz. nr 6975, obręb 0009.
Projekt  obejmuje  następujące  prace  nie  wymagające  uzyskania  pozwolenia  na
budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę:
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 ocieplenie stropu nad piwnica,
 ocieplenie stropodachu,
 remont i ocieplenie kominów,
 wymianę wyłazu dachowego,
 remont płyt balkonowych,
 remont balustrad balkonów,
 remont pokrycia zadaszeń wejść,
 remont utwardzonych dojść do klatek schodowych,
 wymianę części stolarki okiennej (bez zmiany gabarytów).

Inne mniej szczegółowe prace uwzględniono w projekcie.
Powyższe prace zapewnią poprawę stanu technicznego przegród oraz właściwości
izolacyjnych co wpłynie ostatecznie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz w
konsekwencji kosztów ogrzewania. 
Dodatkowym aspektem przeprowadzonych prac jest poprawa estetyki budynku.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja.
Budynek wielorodzinny mieszkalny III – kondygnacyjny, podpiwniczony, na planie
prostokąta. Budynek podzielony konstrukcyjnie dylatacjami na 4 segmenty.
Kondygnacje nadziemne (I - III) wykorzystywane są na cele mieszkalne.
Budynek zrealizowany jako tradycyjny murowany.
Obecnie  ściany  zewnętrzne  budynku  nie  są  ocieplone,  wykończone  tynkiem
cementowo- wapiennym.
Stropodach jest nieocieplony.
Parametry charakterystyczne budynku:
 długość – 65,58m
 szerokość – 11,28m
 wysokość – 11,00m
 pow. zabudowy – 739,74m2

 kubatura – 6733,10m3

4.3. Układ konstrukcyjny.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Konstrukcję budynku stanowi układ podłużnych oraz poprzecznych ścian nośnych
murowanych z cegły pełnej.
Ściany piwnic murowane z cegły pełnej.
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Ściany  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne  konstrukcyjne  murowane  z  cegły  pełnej  o
zróżnicowanej grubości.
Na ścianach nośnych wsparte są stropy kolejnych kondygnacji.
Stropodach pełny niewentylowany. Pokrycie z papy.
Odwodnienie na zewnątrz budynku.
Płyty balkonowe, żelbetowe, monolityczne.
Schody wewnętrzne żelbetowe.
Zewnętrzne dojścia do klatek schodowych- betonowe.

Stan techniczny budynku.
Ogólny stan techniczny budynku jest dostateczny. 
Ściany  piwniczne  oraz  nadziemia  pokryte  tynkiem  cementowym,  widoczne
częściowe odspojenia i spękania tynku, stan techniczny ścian dostateczny. 
Stropy międzykondygnacyjne, stan techniczny dostateczny.
Stropodach: strop żelbetowy, izolacja z żużla wielkopiecowego, pokrycie z papy. Stan
techniczny dostateczny.
Kominy murowane z cegły pełnej, wykończone tynkiem cementowym, nie ocieplone
– stan techniczny kominów dostateczny.
Płyty balkonowe żelbetowe – stan techniczny dostateczny.
Barierki balkonowe stalowe – stan techniczny dostateczny.
Stolarka okienna w mieszkaniach – w większości z PCV (stan techniczny dobry),
pozostała część drewniana (stan techniczny niedostateczny).
Stolarka okienna na klatkach schodowych PCV – stan techniczny dobry.
Stolarka okienna w piwnicy, drewniana – stan techniczny niedostateczny. 
Ślusarka  drzwiowa  wejściowa  do  klatek  schodowych,  stalowa  –  stan  techniczny
dobry.
Schody wewnętrzne – stan techniczny dostateczny.
Zewnętrzne  utwardzone  dojścia  do  klatek  schodowych–  stan  techniczny
niedostateczny.
Na  podstawie  przeprowadzonych  oględzin  budynku  oraz  audytu  energetycznego
stwierdzono  że  ściany  zewnętrzne,  stropodach,  część  stolarki  okiennej  oraz
drzwiowej nie spełniają wymagań obowiązujących norm i przepisów, co do wartości
współczynników  przenikania  ciepła.  Nieocieplone  przegrody  zewn.  powodują
wysokie i nieracjonalne zużycie energii dla celów grzewczych.

4.4. Dostępność osobom niepełnosprawnym – nie dotyczy.

4.5. Rozwiązania obiektu liniowego – nie dotyczy.

4.6. Zasadnicze wyposażenie budowlano – instalacyjne.

Budynek wyposażony jest w instalacje:
 wod. - kan.,
 elektryczną,
 gazową,
 telekomunikacyjną.
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4.7. Instalacje techniczne – nie dotyczy.

4.8. Wpływ obiektu na środowisko – nie dotyczy.

5. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH.

Klasyfikacja przeciwpożarowa projektowanego ocieplenia

Styropian:
Zgodnie  w wymogami  przepisów ppoż.  zastosowano styropian  odmiany FS (Fire
Stop)  czyli  samogasnący.  Materiał  ten  nie  zapala  się  od iskry,  pali  się  jedynie  w
obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie.
Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami
kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia
(NRO) i w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  Dział  IV)  jest  dopuszczony  do  ocieplania  budynków
istniejących  o  wysokości  do  25  metrów  oraz  budynków  11-kondygnacyjnych
wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

Wełna mineralna:
Jako  ocieplenie  kominów,  zadaszeń  wejść  (od  spodu)  oraz  wypełnienie  dylatacji
zastosowano  wełnę  mineralną  twardą  /  półtwardą  hydrofobizowaną.  Materiał  ten
sklasyfikowany jest jako niepalny, klasa reakcji ogniowej A1.

5.1. Prace przygotowawcze.

Rusztowanie  musi  być  ustawione  w  odpowiedniej  odległości  od  ściany,  należy
przewidzieć, że zostanie dołożone kilkanaście centymetrów materiału ocieplającego.
Jeżeli  rusztowanie  będzie  stało  za  blisko,  pojawią  się  problemy  z  właściwym
wykonaniem złącz technologicznych wyprawy tynkarskiej na wysokości podestów. 

Podłoża  na  których  występuje  ewentualne  zagrzybienie  i  zaglonowanie  należy
oczyścić i poddać działaniu środka odgrzybiającego np. Ceresit CT 99.  
Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie zmyć ścianę budynku
wodą bez dodatków chemicznych.
Należy zabezpieczyć folią wszystkie okna na czas prowadzenia prac na danej ścianie.

Do demontażu lub rozbiórki przewidziano:
 odspojone fragmenty tynku,
 tynk ościeży okien i drzwi balkonowych w miejscach gdzie skucie tynku pozwoli

na zastosowanie grubszej warstwy izolacji termicznej,
 obróbki blacharskie,
 kraty i przesłony okien piwnicznych (wg rysunków),
 parapety zewnętrzne stalowe,
 parapety zewnętrzne betonowe,
 warstwy posadzkowe balkonów,
 barierki stalowe balkonów,
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 zewnętrzne utwardzone dojścia do klatek schodowych,
 wycieraczka w utwardzonym dojściu do klatki schodowej nr 35B,
 tabliczki z numeracją klatek,
 zewnętrzne punkty czerpalne wody,
 rynny i rury spustowe,
 stolarkę / ślusarkę okienną (wg rysunków),
 zewnętrze elementy przyokienne (kwietniki, suszarki na pranie, wsporniki)
 skrzynki instalacyjne gazowe (przeznaczone do wymiany),
 lampę oświetlenia głównego budynku,
 lampy oświetleniowe przy wejściach,
 domofony (do ponownego montażu na lico ocieplenia),
 flagownice,
 kratki wentylacyjne,
 anteny TV,
 wyłaz dachowy, 
 kominki dachowe
 opaska wokół budynku z płyt betonowych (wykonanie nowej z kostki brukowej o
odtworzonej szerokości).

5.2. Naprawa elementów żelbetowych.

Projektowana  jest  naprawa  elementów  żelbetowych  takich  jak  płyty  balkonowe,
gzymsy, zadaszenie wejścia do klatek schodowych.
W miejscach gdzie występują ubytki i odspojenia betonu od zbrojenia należy usunąć
resztki  luźnego  betonu  i  dokonać  naprawy  przy  zastosowaniu  systemowego
rozwiązania do napraw elementów żelbetowych  np. Ceresit PCC. 

Naprawa elementów żelbetowych powinna odbywać się wg. kolejności:
 oczyszczenie betonu,
 oczyszczenie zbrojenia,
 zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej powłoką Ceresit CD 30,
 wykonanie warstwy kontaktowej – Ceresit CD 30,
 nałożenie warstwy uzupełniającej Ceresit CD 25 lub CD 26,
 wyrównanie powierzchni drobnoziarnistą szpachlówką Ceresit CD 24.
Naprawę wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania oraz odstępów czasowych
pomiędzy poszczególnymi robotami, które są określone przez producenta w kartach
technicznych materiałów.
Powyższy system naprawy jest  jedynie  przykładem szerokiej  oferty  producentów
systemów naprawczych do betonu.  Projekt dopuszcza zmianę systemu na inny np.
Sika, Sto, Atlas Betoner lub inny mający wymagane aprobaty techniczne.

5.3. Wymiana stolarki okiennej.

5.3.1.Demontaż istniejącej stolarki / ślusarki okiennej.

Wymianie podlega wyłączenie stolarka/ ślusarka okienna wskazana na rysunkach.
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Należy w pierwszej  kolejności  wyciąć  kraty okienne,  a  następnie  wyjąć  (o ile  to
możliwe) skrzydła z ram okiennych. Usunąć mocowania ram do ścian i wyjąć ramy z
otworów okiennych.

5.3.2.Montaż nowej stolarki okiennej.

Nową stolarkę okienną PCV z przesłonami (siatkami przeciw gryzoniom i ptactwu),
należy  zamontować  w  miejscach  przewidzianych  zgodnie  z  dokumentacją
rysunkową.
Okna mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy mocujące
rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy między
nimi po obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm.
Należy pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu klinów stabilizujących stolarkę na
czas montażu. Powinno się je umieszczać przy narożach i słupkach.
Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą, a ścianą za pomocą
pianki  poliuretanowej.  Przed  jej  użyciem  ościeże  i  ramę  okienną  trzeba  zwilżyć
wodą.  Ościeżnice  na  czas  uszczelniania  pianką  należy  usztywnić  za  pomocą  np.
drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.
W przypadku nie  montowania  nowej  stolarki  zaraz po usunięciu starej  zaleca  się
zasłonięcie otworów okiennych i drzwiowych folią.

Uwaga:  Przed  zamówieniem  stolarki,  wszystkie  wymiary,  liczbę  elementów,
rodzaj  ze  względu  na  typ  otwarcia  należy  sprawdzić  na  budowie.  Sposób
uchylania oraz otwierania okien należy potwierdzić u Inwestora. 
Przewodność  cieplna  o  nie  gorszych  parametrach  od  założonych  w  audycie
energetycznym.

5.3.3.Prace wykończeniowe wewnętrzne.

Po  zamontowaniu  stolarki  okiennej  należy  obrobić  ościeżnice  i  je  pomalować.
Zastosować  materiał  wykończeniowy  identyczny  z  pozostałymi  fragmentami
istniejących ścian.

5.4. Remont istniejących dojść do klatek schodowych i opaski wokół budynku.

5.4.1. Remont istniejących dojść do klatek schodowych przy elewacji wschodniej. 

Projektowany  jest  remont  zewnętrznych  utwardzonych  dojść  do  klatek  (elewacja
wschodnia) z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm. 

Przewiduje się wykonanie następujących prac:
 demontaż istniejącej wycieraczki stalowej (przed wejściem do klatki nr 35B),
 rozebranie istniejących zewnętrznych utwardzonych dojść do klatek schodowych,

wraz z podbudową,
 zagęszczenie mechaniczne gruntu pod projektowane schody,
 wykonanie  ław  betonowych  (oporów)  i  ułożenie  na  nich  palisady  systemowej

12x18x40cm,  palisadę  układać  dłuższym  wymiarem  skierowanym  wzdłuż
podestów,
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 wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm, podsypkę należy zagęścić do
min ID=0,4

 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  grubego  zagęszczonego  mechanicznie
gr.15cm,

 ułożenie  betonowej  kostki  brukowej  o  gr.  6cm  na  podsypce  piaskowo  –
cementowej gr. 2cm,

 zamontowanie  wycieraczek  40x60cm.  Przyjęto  wycieraczki  skrzynkowe  z
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym z rusztem stalowym oczkowym.

Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg
sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.
Przed wykonaniem robót należy wykonać pomiary np. niwelatorem, mające na celu
potwierdzenie założeń projektowych.

UWAGA:
Zewnętrzne  utwardzone  dojścia  do  klatek  schodowych  należy  wykonać  po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej na ścianach fundamentowych.
Zasyp  wykopu  pod  remontowane  dojścia  wykonać  z  piasku  zagęszczanego
warstwami gr. ~30cm.
Dopuszcza się zmianę typu okładziny po uzgodnieniu z Inwestorem.

5.4.2. Remont opaski wokół budynku przy elewacji: północnej, zachodniej ,

południowej i wschodniej. 

Remont istn.  opaski  przy elewacji  budynku:  północnej,  zachodniej,  południowej  i
wschodniej obejmuje wykonanie następujących prac:

 rozebranie istn. opaski z płyt betonowych wraz z krawężnikami,
 usunięcie istn. podbudowy do projektowanego poziomu nowej podbudowy,
 zagęszczenie mechaniczne gruntu,
 wykonanie  ław  betonowych  (oporów)  i  ułożenie  na  nich  obrzeży

trawnikowych, 
 wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm, podsypkę należy zagęścić

do min ID=0,4
 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  grubego  zagęszczonego  mechanicznie

gr.20cm,
 pod  rurami  spustowymi  ścian  szczytowych  należy  zastosować  korytka

odpływowe zabezpieczone krata w celu odprowadzenia wód opadowych na
teren zielony,

 ułożenie  betonowej  kostki  brukowej  o  gr.  6cm na  podsypce  piaskowo –  
cementowej gr. 2cm,

 uzupełnienie spoin międzykostkowych piaskiem,
 zawibrowanie powierzchni opaski.
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UWAGA:
Wzór kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  robót  ziemnych,  należy  sprawdzić  przebieg

sieci podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

5.5. Remont i ocieplenie zadaszeń wejść do budynku.

W  związku  z  ociepleniem  zadaszeń  żelbetowych  nad  wejściami  przewiduje  się
wykonanie następujących prac:

 demontaż obróbek blacharskich,
 naprawa  żelbetowej  konstrukcji  zadaszeń  wg  pkt.  „Naprawa  elementów

żelbetowych”,
 reperacja istniejącego podłoża z papy, 
 montaż belek okapowych drewnianych 6x6cm lub stalowych typu Z, 
 ułożenie na zadaszeniach płyt styropapy EPS100 036 gr. 6cm,
 mocowanie  styropapy  przez  klejenie  oraz  łącznikami  teleskopowymi  do

podłoża,
 montaż obróbki blacharskiej okapowej,
 ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40 mocowanej mechanicznie,
 ułożenie  papy wierzchniego  krycia  np.  ICOPAL EXTRADACH  WF  TOP

5,2mm Szybki Profil SBS,
 obróbka  miejsc  szczególnych  w  tym  wykonanie  połączenia  pokrycia  z

ociepleniem ściany, poprzez wklejenie obróbki blacharskiej pod pasmo papy
wierzchniego. Obróbkę wywinąć na ścianę na wys. min 15cm,

 ocieplenie spodniej oraz bocznych części płyty zadaszenia – wełna mineralna
twarda  /  lamelowa  λ≤0,036[W/mK]  gr.  6cm  (technologia  zgodna  z
ociepleniem ścian),

 na  krawędzi  zadaszenia  wkleić  na  zaprawie  zbrojącej  listwę  kapinosową
systemową, zgodną z producentem systemu ocieplenia,

 ściany na wysokości min.  30 cm powyżej  pokrycia zadaszeń wejść należy
pokryć  powłoką  zabezpieczająca  nasiąkliwe  podłoża  i  zapobiegającą
wykwitom, np. Ceresit CT 13 (silikonowy impregnat fasadowy),

 montaż  rynny  (Ø75)  i  rury  stalowej  (Ø63):  stalowych,  ocynkowanych  i
powlekanych.

5.6. Remont płyt balkonowych.

Projektowane jest wykonanie nowych warstw posadzkowych balkonów. Ze względu
na  ograniczenie  odnośnie  wysokości  posadzki  przyjęto  przykładowo  rozwiązanie
systemowe firmy Ceresit.
Po  usunięciu  istniejącej  okładziny  posadzki  występującej  na  części  płyt  należy
wyrównać ubytki w płycie stropowej za pomocą zaprawy szpachlowej Ceresit CD24/
CD25/ CD26. 
Ewentualne  uszkodzenia  płyt  stropowych naprawić  wg pkt.  „Naprawa elementów
żelbetowych”.
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Nachylenie  warstw  balkonu  (~2%)  należy  kształtować  już  na  poziomie  płyty
stropowej. Uzyskuje się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko
twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ułożonej na warstwie kontaktowej z
tej  samej  masy  z  dodatkiem  emulsji  Ceresit  CC  81.  Ukształtowanie  spadku  na
poziomie  płyty  nośnej  umożliwi  zachowanie  stałej  grubości  we  wszystkich
pozostałych  warstwach  balkonu.  Grubość  warstwy  spadkowej  należy  ustalić  na
każdej płycie oddzielnie po ustaleniu istniejącego spadku płyty.
Na  otwartych  krawędziach  balkonów,  na  warstwie  jastrychu,  śrubami  na
plastikowych dyblach mocuje się poziom obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się
ją  przy  użyciu  uszczelniacza  poliuretanowego  Ceresit  CS  29.  Na  krawędziach
zamkniętych, w styku z elementami obudowy balkonu i loggii,  warstwa jastrychu
musi być oddylatowana od elementów pionowych.
Następnie  na  powierzchnię  jastrychu  nakłada  się  izolację  przeciwwodną  Ceresit
CR 90.
W linii na styku jastrychu ze ścianą budynku oraz w linii obróbki blacharskiej, w
warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.
Posadzkę  na  balkonie  układa  się  z  mrozoodpornych  i  antypoślizgowych  płytek
ceramicznych.  Płyty  balkonowe są  narażone  na  bardzo  duże  wahania  temperatur,
dlatego zaleca  się  tu  stosowanie  elastycznej  zaprawy klejącej  Ceresit  CM 16.  Ze
względu  na  obróbkę  blacharską  pierwszy  rząd  płytek  powinien  być  natomiast
zamocowany za pomocą uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.
Do spoinowania płytek na balkonach służy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit
CE 43. Można wypełniać nią spoiny do szerokości 20 mm. 
Zaprawa do spoinowania w miejscach połączeń na styku jastrychu ze ścianą budynku
powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie
silikonem Ceresit CS 25. 
Spodnie  i  frontowe  części  płyt  balkonowych,  należy  poddać  renowacji.  W celu
prawidłowego wykonania prac należy:
 oczyścić malowane elementy (zalecane użycie myjki ciśnieniowej  ze środkiem

Ceresit CT 98),
 zagruntować podłoże głęboko penetrującym gruntem Ceresit CT 16,
 wyrównać nierówności masą szpachlową Ceresit CT 29,
 zagruntować podłoże głęboko penetrującym gruntem Ceresit CT 16,
 pomalować  farbą  elewacyjną  silikonową  Ceresit  CT  48.  Farbę  nanosić  w

minimum dwóch  warstwach.  Pomiędzy nakładaniem kolejnych  warstw  trzeba
zachować co najmniej 12–24 godzinne przerwy technologiczne. CT 48 można
nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie.

Kolor farb na podstawie projektu kolorystyki elewacji.

Uwaga:
Przed  wykonaniem  nowej  posadzki  na  balkonach  należy  dokonać  naprawy
uszkodzonych części żelbetowych wg pkt. „Naprawa elementów żelbetowych”.
Remont wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
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Należy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania oraz odstępów czasowych
pomiędzy poszczególnymi robotami, które są określone przez producenta w kartach
technicznych materiałów.

5.7. Barierki stalowe.

Ze  względu  na  nieprzepisowe  parametry  istniejących  barierek  oraz  ich
niezadowalający stan przyjęto ich wymianę na nowe.
Nowe barierki należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 wysokość barierki mierzona do wierzchu poręczy – min 1,1m
 maksymalny prześwit między elementami wypełnienia balustrady – 0,12m.
Barierki stalowe należy wykonać w zakładzie prefabrykującym konstrukcje stalowe.
Pomiary należy dokonać na obiekcie.
Ze  względu  na  niewielką  ilość  miejsca  na  balkonach  należy  wykonać  barierki
przebiegające przed licem płyt balkonowych.
Barierki  należy  wykonać  ze  stali  S235JRG1  (fy=235MPa)  jako  ocynkowane  a
następnie pomalowane farbami do konstrukcji ocynkowanych.
Barierki montować do ścian za pomocą kotew wklejanych do murów np. Hilti.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę aby połączenia barierek z podłożem były
sztywne.  Wszelkie  szczeliny między blachami  a  podłożem należy  likwidować  za
pomocą podkładek stalowych.

Przy wejściach do budynku (elewacja wschodnia) należy także zamontować barierki
stalowe wys. 1,1m powyżej poz. schodów. Barierki również należy wykonać ze stali
S235JRG1  (fy=235MPa)  jako  ocynkowane,  a  następnie  pomalowane  farbami  do
konstrukcji ocynkowanych.

5.8. Instalacja odgromowa.

Wokół budynku w odległości min 1,0m i głębokości min 0,5m należy ułożyć otok z
bednarki FeZn 25/4mm.
Nowe zwody pionowe instalacji  odgromowej  Ø8mm należy  prowadzić  w  rurach
ochronnych  odgromowych,  w  warstwie  ocieplenia.  Rurki  mocować  do  ściany
obejmami  z  pasków  blachy  ocynkowanej  mocowanymi  do  warstwy  fakturowej
kołkami szybkiego montażu. Skrzynki kontrolne mocować pod listwą startową.
Zwody  poziome  instalacji  odgromowej  Ø8mm  prowadzić  na  dachu  przy  użyciu
systemowych  wsporników.  Instalację  odgromową  wykonać  należy  także  na
kominach.
Po  zakończeniu  robót  ociepleniowych  i  założeniu  instalacji  odgromowej,
przeprowadzić jej pomiary, których wyniki przedstawić Inwestorowi.

5.9. Remont i ocieplenie kominów.

Projektowane jest ocieplenie istniejących murowanych kominów i ich nadmurowanie
w związku z wykonaniem ocieplenia stropodachu styropapą. W tym celu należy:
 zdemontować istniejące kominki wentylacyjne i gazowe oraz obróbki blacharskie, 
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 skuć istniejące  zwieńczenia a gruz przetransportować na składowisko odpadów,
 wykonać przedłużenia nasad kominowych w miejscach wyprowadzenia kanałów

spalinowych,  
 nadmurować o ~20cm kominy z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem. M5, z

uwzględnieniem  zastosowania  wylotów  bocznych  przewodów  wentylacyjnych
(wyloty obustronne na przestrzał przewodu). Wysokość komina powinna wynosić
min 60cm powyżej poziomu projektowanego pokrycia w kalenicy,

 wykonać nowe betonowe, zwieńczenia kominów, gr. 6cm, szerokość zwieńczeń
powinna zostać tak dobrana aby po ociepleniu kominów pozostał nawis min 3cm, 

 osadzić obróbki  blacharskie  zwieńczeń kominów tak  aby wystawały 4cm poza
obrys proj. ocieplenia kominów,

 po  obrysie  zwieńczeń  kominów  zamontować  obróbki  blacharskie  w  formie
kapinosa,

 płyty zwieńczenia obrobić papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
 wykonać uzupełnienie tynku za pomocą tynku cem.- wap. systemowego,
 ocieplić  kominy twardą  wełną  mineralną  gr.  6cm (λ≤0,035 [W/mK]).  Powyżej

wywiniętej  na  kominy papy wykonać  tynk silikonowy (dla  wełny mineralnej).
Technologia wykonania ocieplenia wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”.

 zagruntować preparatem bitumicznym pokrycie przy kominie na szer. ~30cm a  
następnie dolny odcinek komina do wys. min 15cm,

 na połączeniu pokrycia dachu z kominami wkleić:  izokliny z wełny mineralnej
5x5cm  lub  styropianowe  jednostronnie  oklejone  papą,  papę  podkładową  oraz
wierzchniego krycia – papę wywinąć min 15cm powyżej pokrycia,

 na  zakończeniu  wywiniętej  papy  na  kominie  zamontować  listwę  dociskową
systemową,

 uszczelnić  połączenie  listwy  dociskowej  z  warstwą  zbrojącą  oraz  ocieplenia
komina z „czapką”  komina za pomocą systemowego kitu dekarskiego,

 uszczelnić połączenie zwieńczeń kominów z nasadami kominowymi za pomocą
uszczelniacza dekarskiego,

 zamontować kratki zabezpieczające przed gniazdowaniem ptactwa i  owadów w
wylotach bocznych przewodów wentylacyjnych.

Projektuje  się  także  nowe  kominki  wentylacyjne  na  pionach  kanalizacyjnych
Ø110mm wys. ~60cm powyżej połaci ocieplonego stropodachu.

Uwaga:
Ocieplenie kominów należy wykonać przed ociepleniem stropodachu tak aby kominy
zostały obłożone wyłącznie wełną mineralną.

Przed  wykonaniem  remontu  kominów  wykonać  opinię  kominiarską  w  celu
potwierdzenia  drożności  kanałów  oraz  uzyskania  innych  wytycznych  np.
konieczności zastosowania nasad kominowych na wybranych kanałach.
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5.10.Ocieplenie stropodachu.

W  związku  z  ociepleniem  stropodachu  nad  budynkiem  przewiduje  się
wykonanie następujących prac:

 odgazowanie przestrzeni stropodachu poprzez nawiercenie w pokryciu otworów
>Ø12mm (aż do warstwy wypełniającej), 

 reperacja istniejącego podłoża z papy,
 ułożenie na dachu płyt styropapy EPS-100 gr. 20cm (λ≤0,036 W/mK),
 mocowanie styropapy przez klejenie oraz łącznikami teleskopowymi do podłoża,
 ułożenie  izoklinów na  styku  pokrycia  i  kominów.  Stosować  izokliny z  wełny

mineralnej lub styropianowe jednostronnie oklejone papą (min 5x5cm),
 ułożenie papy podkładowej np. ICOPAL G200 S40,
 ułożenie papy wierzchniego krycia np. ICOPAL EXTRADACH WF TOP 5,2mm

Szybki Profil SBS,
 montaż wyłazu dachowego ocieplonego,
 montaż kominków wentylujących pokrycie,
 obróbka miejsc szczególnych,
 montaż obróbek blacharskich.

5.11. Odgazowanie stropodachu.

W  pokryciu  stropodachu  należy  wykonać  otwory  >Ø12mm  (4szt/m2)  poprzez
nawiercenie. Otwory wykonać aż do warstwy wypełniającej. Pozostawić stropodach
na ~7 dni nie dopuszczając do zawilgocenia wypełnienia stropodachu.

Uwaga:
Niedozwolone jest perforowanie konstrukcji stropodachu.
W przypadku stwierdzenia iż warstwy stropodachu poniżej pokrycia są suche należy
pominąć otworowanie.

5.12. Przygotowanie podłoża.

Reparacja  starych  warstw  papowych  (w  tym  wykonanych  otworów)  polega  na
naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i
pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć palnikiem, a następnie zgrzać
lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W
przypadku  rozległych  uszkodzeń  pap,  należy  je  wyciąć  aż  do  podłoża,  po  czym
wkleić łaty z nowych pap. 

5.13. Montaż wyłazu dachowego.

W  miejscu  uprzednio  zdemontowanego  wyłazu  dachowego  należy  zamontować
nowy.  Przyjęto  wstępnie  wyłaz  systemowy  Kominiarczyk  80/15  firmy  Icopal.
Montaż wg instrukcji producenta.

Alternatywnie wyłaz wykonać jako stalowy ocieplony pianką PUR gr. 5cm.
Wyłaz należy wyposażyć w podstawę wys. 15cm.
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5.14. Wykonanie izolacji.

Projektowane jest ocieplenie stropodachu (na istniejącym pokryciu) z wykonaniem
nowego pokrycia z papy. 
Po uprzednim oczyszczeniu i uszczelnieniu istniejącego pokrycia należy:
a) ułożyć płyty termoizolacyjne w postaci styropapy (jednostronnie oklejonej papą). 

Montaż płyt styropapy należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta czyli np.
firmy Icopal w przypadku płyt PSK.
Należy  dokładnie  wytyczyć  kąt  prosty  pomiędzy  linią  okapu  a  zakładem
poprzecznym pierwszej montowanej płyty bazowej na powierzchni dachu. Płyty 
należy układać od wybranego końca stropodachu.
Płyty styropapy należy kleić do podłoża przy użyciu klejów lub mas bitumicznych.
Ważne jest również, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, 
które  mogłyby  doprowadzić  do  degradacji  styropianu.  Dodatkowo  w  strefie  
krawędziowej i narożnej należy zastosować mocowanie mechaniczne do podłoża 
za pomocą łączników teleskopowych systemowych np. firmy EJOT.
Ze względu na wymiary dachy dł. > 1,5 szer. mocowanie wykonać wg poniższego 
schematu:

Ilość łączników mechanicznych o nośności 0,6kN:
 strefa wewn. - 3 szt./m2,
 strefa brzegowa (krawędziowa) – 6 szt./m2,
 strefa naroży – 9 szt./m2,

b)  wykonać  pokrycie  dachu  z  dwóch  warstw  papy  termozgrzewalnej  tzn.  
podkładowej (np. ICOPAL G200 S40) oraz wierzchniego krycia (np. ICOPAL  
EXTRADACH WF TOP 5,2 Szybki Profil SBS).
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Na styku z kominami papę należy ułożyć na klinach z wełny mineralnej 5x5cm 
lub styropianowych oklejonych papą.

Uwaga:
Należy wykonać próbny montaż styropapy na losowo wybranym fragmencie dachu
za pomocą klejenia, a następnie wykonać próbę odrywania. W przypadku zbyt małej
nośności  podłoża  należy  łączniki  mechaniczne  stosować  na  całej  powierzchni
zadaszenia.

5.15. Montaż kominków wentylujących istniejące pokrycie.

Ze  względu  na  możliwość  występowania  wilgoci  pod  istniejącym  pokryciem
(obecnie i w przyszłości) przyjęto wykonanie kominków wentylacyjnych pokrycie.
Należy zamontować po jednym kominku na każde 50 m2 pokrycia – przyjęto po 2
kominki na połać (w sumie 16 szt.).

5.16. Ocieplenie stropu nad piwnicą.

Projektowane  jest  ocieplenie  stropu  (od  spodu)  w  piwnicy.  Ocieplenie  zrealizowane
będzie poprzez natrysk izolacji termiczno- akustycznej „Białe Ciepło” gr. 7cm.
Właściwą  grubość  izolacji  wykonuje  się  za  pomocą  specjalistycznego  agregatu,  a
następnie  używając  narzędzi,  uzyskuje  się  odpowiednią  strukturę  (gładką  bądź
porowatą).

Cechy wyróżniające Białe Ciepło®:
 Lambda deklarowana λ = 0,034 W/(mK), ( fizyczna λ = 0,031 W/(mK))
 Ultralekki materiał ( gęstość 45- 55 kg/m3)
 Barwa- śnieżnobiała w masie
 System mineralny
 Ekologiczny
 Niepalny (klasa A-1)
 Doskonale wyciszający
 W pełni paroprzepuszczalny
 Brak mostków termicznych
 Możliwość  wykonania  warstwy  do  250  mm  grubości  przy  jednorazowym

natrysku
 Szybki w aplikacji (50 - 100 m2 w ciągu 8 godzin, w zależności od grubości)
 Niska cena w stosunku do wysokich parametrów.

Przed  przystąpieniem  do  prac  termoizolacyjnych  należy  zabezpieczyć  wszystkie
elementy, które nie mogą ulec zabrudzeniu: instalacje wewnętrzne, oświetlenie, okna
drzwi,  istniejące  regały  itp.  Zabezpieczenie  tych  elementów dokonuje  się  tak  jak
przed  malowaniem,  np.  folią  malarską.  Następnie  strop  należy  odpowiednio
przygotować  (usunąć  mechanicznie  powłoki  malarskie  pokrywające  sufit,
zabezpieczyć  miejsca  które  nie  mogą  zostać  zakryte  warstwa  izolacyjną  np.  rury
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gazowe) i zagruntować. Po nałożeniu granulatu „białe ciepło” ma strukturę baranka.
W  celu  uzyskania  równej  powierzchni  sufitu  należy  wygładzić  powierzchnię
nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego gumowego wałka  lub stalowej
pacy.

5.17. Ocieplenie ścian budynku.

Metoda lekka mokra BSO składa się z następujących faz: przygotowanie podłoża,
mocowanie  płyt  z  materiału  termoizolacyjnego,  wykonanie  zbrojonej  warstwy
szpachlowej, wykonanie podkładu tynkarskiego, wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Zakres rzeczowy robót oraz technologię ocieplenia przyjęto w oparciu o przykładowy
system:

 Ceresit  Ceretherm  Self  Clean  na  warstwie  izolacyjnej  wykonanej  ze
styropianu,

 Ceresit Ceretherm Self Clean Wool na warstwie izolacyjnej wykonanej z
wełny mineralnej.

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń budynków produkcji Ceresit polega na
umocowaniu  do  istniejących  ścian,  od  zewnątrz,  płyt  styropianowych  i  wełny
mineralnej i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejącej zbrojonej siatką szklaną
oraz  warstwy  wyprawy  tynkarskiej.  Płyty  termoizolacyjne  mocować  należy  za
pomocą zaprawy klejowej oraz łączników mechanicznych systemowych.

Niniejszy  projekt  opiera  się  na  przykładowym  ociepleniu  BSO  i  dopuszcza
zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą BSO z zastosowaniem
jako izolacji płyt styropianowych i wełny mineralnej, pod warunkiem uzyskania
nie niższych parametrów technicznych. Wybrany system musi posiadać aktualne
świadectwa lub aprobaty techniczne ITB. Należy przestrzegać zasady stosowania
tylko  tych  materiałów,  które  przewidziane  są  w  świadectwie  lub  aprobacie
danego systemu.

5.17.1.Zakres i warunki stosowania.

Ocieplenie należy wykonać:
 styropianem min EPS 120 035 gr. 10cm w części podziemnej ścian piwnicznych

do głębokości min 1,0 poniżej poz. terenu,
 styropianem min EPS 120 035 gr. 10cm w części nadziemnej ścian piwnicznych,
 styropianem 033 FASADA gr. 6cm pod gzymsem,
 styropianem 033 FASADA gr. 2/3cm we wnękach okiennych i drzwiowych,
 styropianem  EPS  70  gr.  20cm  na  ścianach  wymagających  wyrównania

płaszczyzny,
 styropianem EPS 70  038 gr. 4cm w strefie przycokołowej,
 styropianem EPS 70  038 gr. 16cm  na pozostałych ścianach,
 wełną mineralną twardą (λ≤0,036 W/mK) gr. 6cm na kominach i zadaszeniach

wejść (od spodu),
 wełną mineralną półtwardą jako wypełnienie dylatacji (grubość potwierdzić na

budowie),
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metodą lekką mokrą opisaną poniżej, np. w systemie:
1. Ceresit Ceretherm  Self Clean opartym na styropianie,
 Ceresit Ceretherm Self Clean Wool opartym na wełnie mineralnej,
wg detali załączonych do projektu.

5.17.2.  Gruntowanie powierzchni.

Izohan  IZOBUD  WL  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-  kauczukowa.  Służy  do
wykonywania  bezspoinowych  powłok  przeciwwilgociowych  typu  lekkiego.
Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 służy do gruntowania podłoży mineralnych
pod właściwą izolację.

Ceresit CT 17 – głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy. Do gruntowania
podłoży przed  mocowaniem m.in.  płyt  izolacji  termicznej.  Zagruntowane  CT 17
podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy) mają mniejszą nasiąkliwość,
co  zapobiega  zbyt  szybkiemu  przesychaniu  zapraw  klejących,  posadzek,
szpachlówek czy farb. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika.

Ceresit CT 16 – akrylowa farba gruntująca produkowana w kilku kolorach. Gotowa
do  użycia.  Ułatwia  nakładanie  tynków  cienkowarstwowych,  szpachlówek  i
„przecierek”. Poprawia ich przyczepność do podłoża. Zapobiega powstawaniu plam
na cienkowarstwowych, kolorowych tynkach. Do nakładania pędzlem lub wałkiem
na  warstwę zbrojoną  siatką,  przy ocieplaniu  budynków metodą  lekką-mokrą,  jak
również na tradycyjne tynki, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do gruntowania
podłoża pod tynki cienkowarstwowe zaleca się stosowanie Ceresit CT 16 w kolorze
zbliżonym  do  koloru  tynku.  Podłoża  bardzo  nasiąkliwe  należy  wcześniej  za
gruntować preparatem Ceresit CT 17.

Ceresit  CT 99 – środek grzybobójczy.  Do zwalczania pleśni,  porostów, glonów i
mchów. Niszczy mikroorganizmy, bakterie itp. Może być używany wewnątrz i na
zewnątrz budynków.

5.17.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izohan  IZOBUD  WM  gr.  2mm  -  dyspersyjna  masa  asfaltowo-kauczukowa,
wysokoelastyczna,  niezawierająca  rozpuszczalników  masa  uszczelniająca  (typu
KMB) do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem.
Izolację przeciwwilgociową wykonać do poziomu posadowienia budynku.

5.17.4. Zaprawa szpachlowa.

Ceresit  CT 29 – szpachlówka służy do napraw tynków cementowo-wapiennych,
wypełniania ubytków i bruzd na ścianach oraz sufitach. Również do wykonywania
cienkowarstwowych „przecierek” na istniejących tynkach. Kolor jasno szary. Także
do wyrównywania mineralnych podłoży przed mocowaniem płyt izolacji termicznej,
do  tradycyjnych  robót  tynkarskich  oraz  drobnych  prac  murarskich.  Może  być
stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.
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5.17.5.Zaprawa klejąca.

Ceresit  CT 83  –  do  przyklejania  płyt  styropianowych  w ramach  bezspoinowych
systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków Ceresit Premium.
Ceresit CT 84 – klej poliuretanowy do przyklejania płyt styropianowych.

Ceresit CX 10 – uniwersalny klej poliuretanowy do mocowania parapetów.
Ceresit CT 180 – do mocowania płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków
metodą lekką-mokrą oraz przy ocieplaniu stropów (od strony sufitów) w ramach
systemu Ceresit Cerethem Woll.

Izohan  IZOBUD  WL-  dyspersyjna  masa  asfaltowo-  kauczukowa.  Służy  do
przyklejania płyt styropianowych (EPS).

5.17.6. Izolacja cieplna.

Płyty styropianowe- ściana cokołu:
Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju EPS
120  035  FUNDAMENT,  z  gładkimi  brzegami  (lub  o  lepszych  parametrach)  i
spełniający dodatkowe wymagania:
 grubość 10cm λ≤0,035[W/mK],
 poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 120 kPa,
 wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
 powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
 krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
 sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.

Płyty styropianowe- ściana powyżej cokołu:
Należy  stosować  płyty  styropianowe  z  nadrukiem  Ceresit  CT  315  lub  inne
spełniające  normę  PN-EN-13163;  2004  rodzaju  EPS  70  FASADA,  z  gładkimi
brzegami (lub o lepszych parametrach) i spełniający dodatkowe wymagania:
 grubość 4cm, 16cm, 20 cm λ≤0,038 [W/mK],
 wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
 powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
 krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
 sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.    

      
Płyty styropianowe- ocieplenie gzymsu oraz wnęk okiennych i drzwiowych:
Należy  stosować  płyty  styropianowe  z  nadrukiem  Ceresit  CT  315  lub  inne
spełniające normę PN-EN-13163; 2004 rodzaju 033 FASADA, z gładkimi brzegami
(lub o lepszych parametrach) i spełniający dodatkowe wymagania:
 grubość 6cm; 2/3cm; λ≤0,033 [W/mK],
 wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm,
 powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
 krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień,
 sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania.        
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Wełna mineralna:
Należy stosować płyty:
 wełny mineralnej twardej: gr. 6cm- λ≤0,036 [W/mK];
 wełny mineralnej półtwardej: gr. 3cm- λ≤0,036 [W/mK]; 

17.6.1. Łączniki mechaniczne.

Przyjęto łączniki mechaniczne z zaślepką termoizolacyjną wykonaną ze styropianu.
Rozwiązanie redukujące mostki termiczne i maskujące miejsca kołkowania.
Do kotwienia wełny mineralnej należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem
metalowym. 

Uwaga:
Mocowanie  mechaniczne  w  postaci  łączników mechanicznych  jest  wymagane  na
całej powierzchni ocieplenia. 
Długość  przyjętych  łączników  należy  potwierdzić  na  budowie  po  wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na
różnych wysokościach.

5.17.7.Zbrojenie.

Warstwa zbrojąca wykonywana w postaci:
 zaprawa  Ceresit  CT  85  -  służy  do  mocowania  płyt  styropianowych  i  do

wykonywania  na  nich  cienkiej  warstwy zbrojonej  siatką  z  włókna  szklanego.
Biała, nie wymaga gruntowania przed tynkowaniem.

 siatka  z  włókna  szklanego  Ceresit  CT  325  –  siatka  z  włókna  szklanego  o
wymiarach 50 m dł.  i  1,0 m szer.  Odporna na alkalia,  zsuwanie i rozrywanie.
Waga: 145 i 160 g/m2. Oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm.

Warstwa zbrojąca wykonywana w postaci:
 zaprawa  Ceresit  CT  190  -  służy  do  mocowania  płyt  wełny  mineralnej  i  do

wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
 siatka  z  włókna  szklanego  Ceresit  CT  325  –  siatka  z  włókna  szklanego  o

wymiarach 50 m dł.  i  1,0 m szer.  Odporna na alkalia,  zsuwanie i rozrywanie.
Waga: 145 i 160 g/m2. Oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm.

5.17.8. Farba gruntująca.

Ceresit CT 16 – akrylowa farba gruntująca produkowana w kilku kolorach. Gotowa
do  użycia.  Ułatwia  nakładanie  tynków  cienkowarstwowych,  szpachlówek  i
„przecierek”. Poprawia ich przyczepność do podłoża. Zapobiega powstawaniu plam
na cienkowarstwowych, kolorowych tynkach. Do nakładania pędzlem lub wałkiem
na  warstwę  zbrojoną  siatką,  przy  ocieplaniu  budynków metodą  lekką-mokrą,  jak
również na tradycyjne tynki,  na zewnątrz  i  wewnątrz  budynków. Do gruntowania
podłoża pod tynki cienkowarstwowe zaleca się stosowanie Ceresit CT 16 w kolorze
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zbliżonym  do  koloru  tynku.  Podłoża  bardzo  nasiąkliwe  należy  wcześniej  za
gruntować preparatem Ceresit CT 17.

5.17.9. Masa tynkarska.
Cokół:
Ceresit CT 177 – mozaikowy tynk 1,4mm. Tynk cienkowarstwowy do stosowania
wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynków  służy  do  wykonywania  dekoracyjnych  i
ozdobnych wypraw tynkarskich. Stosowanie tynku  CT 177 zalecane jest szczególnie
na  elementach  budowlanych  oraz  architektonicznych  narażonych  na  intensywną
eksploatację. np. ciągi piesze i komunikacyjne, strefy przyziemia i cokołów, ościeża
okien i drzwi itp. Do stosowania na podłoża mineralne, beton, tynki tradycyjne, tynki
gipsowe, warstwy zbrojące systemow ociepleń, płyty GKB, płyty wiórowe.

Ściany powyżej cokołu, dolna boczna i frontowa powierzchnia płyt balkonowych
i zadaszeń wejść:
Ceresit  CT 74 – silikonowy tynk wierzchni  1,5mm.  Tynk służy do wykonywania
cienkowarstwowych  wypraw tynkarskich  na  podłożach  betonowych,  tradycyjnych
tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp.
Zalecamy  stosowanie  tynku  CT  74  jako  wyprawy  elewacyjnej  w  złożonych
systemach Ceresit  Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z
zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. Tynk CT 74 zalecany jest
do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność.
Tynk CT 74 dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej. BioProtect to skuteczna
i trwała ochrona elewacji przed skażeniem biologicznym, rozwojem pleśni, grzybów i
alg. 

5.17.10.Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia.

Technologia ocieplenia- system Ceresit Ceretherm Self Clean:
 Oczyścić i odgrzybić podłoże,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
 Na warstwie zbrojącą nałożyć barwiony tynk.

Technologia ocieplenia- system Ceresit Ceretherm Self Clean Wool:
 Oczyścić  podłoże,
 Okładzinę ścienną należy zagruntować,
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą zaprawy klejącej

oraz łączników mechanicznych,
 Płyty  termoizolacyjne  pokryć  zaprawą  klejową  zbrojącą  a  następnie  nałożyć

siatkę zbrojeniową z włókna szklanego,
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 Na warstwie zbrojącą nałożyć barwiony tynk.

5.17.11.Prace przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  zbadać  stan  techniczny  ocieplanych  ścian.
Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia
nośności,  równości  i  płaskości  powierzchni  oraz  czystości.  Fragmenty  tynku
wykazujące oznaki odspojenia od podłoża należy usunąć. Złuszczające się fragmenty
ścian  zeskrobać  i  bardzo  dokładnie  zmyć  ścianę  budynku  wodą  bez  dodatków
chemicznych.

Zabrudzenia  i  warstwy  o  niskiej  wytrzymałości  należy  usunąć,  zmywając  je
strumieniem  wody  pod  wysokim  ciśnieniem,  lub  mechanicznie  (skuć,  zdrapać,
zeszlifować).  Miejsca  będące  siedliskiem  mchów  i  glonów  oczyścić  drucianą
szczotką,  a  następnie  nasycić  roztworem preparatu  Ceresit  CT 99.  Przyczepność
istniejącego  tynku  (powierzchnie  nieocieplone)  należy  sprawdzić  poprzez
ostukiwanie młotkiem. Głuchy dźwięk świadczy o odspojeniu tynku od przegrody i
wtedy trzeba go skuć.
Płaszczyznę ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi.

Zabezpieczyć otwory okienne oraz drzwiowe.

5.17.12.Czyszczenie zabrudzonej elewacji. 

Środek  czyszczący  Ceresit  CT  98  zapewnia  umycie  i  odtłuszczenie  mocno
zabrudzonych elewacji budynków wykonanych w technologii ETICS, wykończonych
cienkowarstwowymi tynkami. 
Najlepsze  efekty  mycia  daje  zastosowanie  myjki  pod  ciśnieniem.  Przed  użyciem
preparat  należy  odpowiednio  rozcieńczyć.  Rekomenduje  się  rozcieńczenie
koncentratu z wodą w proporcji 1 : 4 i wykonanie próby czyszczenia na powierzchni
ok. 1 m2. Jeżeli proces ten nie przyniesie żądanych rezultatów, należy wprowadzić
korektę stężenia preparatu. Przygotowany preparat należy nanieść na podłoże przy
użyciu np. opryskiwacza ogrodowego, odczekać około 10 do 15 minut, a następnie
zmyć powierzchnię czystą wodą przy użyciu myjki pod niewielkim ciśnieniem. 

5.17.13.Usuwanie porażenia mikrobiologicznego.

Preparat  Ceresit  CT99  służy  do  zwalczania  grzybów  pleśniowych  z  rodzaju
Alternaria  oraz  glonów  Apatococcus  Vulgaris.  Wyrób  niszczy  je  skutecznie  nie
powodując  zagrożenia  dla  ludzi  i  środowiska.  Preparat  nanosi  się  przed
gruntowaniem  podłoża.  Koncentrat  Ceresit  CT99  należy  rozcieńczyć  wodą  w
proporcji  1:4.  Przygotowany preparat  należy  nanieść  na  podłoże  przy użyciu  np.
opryskiwacza  ogrodowego,  odczekać  około  8  do  10  godzin,  a  następnie  zmyć
powierzchnię czystą wodą przy użyciu myjki pod niewielkim ciśnieniem. 

5.17.14.Ocena stanu podłoża.

Po wykonaniu prac przygotowawczych zaleca się  dokonać przeglądu powierzchni
ścian  pod  kątem  przyczepności  istniejącej  wyprawy  tynkarskiej  do  warstwy
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zbrojonej. Tynk wykazujący tendencję do odspajania należy usunąć.  W przypadku
kiedy  po  pracach  mycia  i  usuwania  porażenia  mikrobiologicznego  przy  pomocy
myjek ciśnieniowych tynk w dalszym ciągu odspaja się,  zaleca się  go usunąć do
powierzchni nośnej. Zaleca się wykonać przerwę technologiczną na okres minimum
72  godzin  celem  umożliwienia  odparowania  wody  z  powierzchni  istniejącego
systemu ociepleń.    

5.17.15. Gruntowanie podłoża.

Gruntowanie ścian cokołu do wys. ~50cm:

Ściany  po  oczyszczeniu  należy  pokryć  rozcieńczoną  z  wodą  (1:1)  masą  Izohan
IZOBUD WL. Składniki należy dokładnie wymieszać i aplikować na przygotowaną
powierzchnię za pomocą pędzla.  

Gruntowanie ścian powyżej cokołu:
Preparat  Ceresit  CT17  TRANSPARENT  służy  do  gruntowania  podłoży  (ścian,
podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków m.in. przed mocowaniem płyt
izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. Zagruntowane podłoża mają
mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących.
Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie powoduje jednak zwiększania
parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża. 
Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt Ceresit CT17 wysycha w ciągu ok. 2
godzin i jest po wyschnięciu bezbarwny.
Preparat nanosić na fasady w dwóch etapach:
- pierwszy - rozcieńczenie gruntu czystą wodą w proporcji 1 : 1,
- drugi – bez rozcieńczania, po ok. 15 minutach od naniesienia pierwszej warstwy.

5.17.16. Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Na ścianach piwnicznych (uprzednio zagruntowanych) należy wykonać bezspoinową
izolację przeciwwilgociową w postaci Izohan IZOBUD WM gr. 2mm. Masę nanosić
za pomocą pacy lub szpachli,  tak aby jednorazowa warstwa była nie  grubsza niż
2mm.
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać do poziomu posadowienia.

5.17.17.Ocena geometrii podłoża.

Przed przystąpieniem do instalowania systemu należy ocenić nierówności podłoża.
Ich znajomość pozwala na dobór odpowiednio bezpiecznej i ekonomicznej metody
mocowania systemu i uzyskanie poprawnej, równej powierzchni ocieplonej elewacji.
Odchylenia powyżej 1cm należy zniwelować poprzez wklejenie płyt styropianowych
odpowiedniej grubości.

5.17.18.Montaż listwy cokołowej.

Przed montażem listwy cokołowej startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz
zaznaczyć  ją  np.  przy pomocy barwionego sznura.  Listwę mocuje  się  jako dolne
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wykończenie  ocieplenia.  Montażowy  łącznik  mechaniczny  (najlepiej  wbijany  z
tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony
profilu,  dokładnie  wypoziomować  i  zakotwić  w  ścianie.  Należy  montować  po  3
łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych
otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy
podkładek  dystansowych  z  tworzywa.  Zalecane  jest  wzajemne  łączenie  listew
specjalnymi  klipsami  montażowymi,  co  ułatwia  sprawne  i  poziome  ustawienie
profilu. 

5.17.19. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne.

Ściany piwniczne oraz cokoły do wys. ~30cm:

Przed  rozpoczęciem  prac  ociepleniowych  należy  pamiętać  o  odpowiednim
wysezonowaniu płyt styropianowych, a na budowie nie powinny być one narażone na
działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  Zabronione jest
używanie zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt styropianowych. 
Ściany  piwniczne  oraz  cokołowe  do  wys.  ~30cm  należy  obłożyć  styropianem
EPS120 035 typu FUNDAMENT gr.10cm. Płyty ocieplające możemy przyklejać na
dwa sposoby:
1. równomiernie nanosząc bezpośrednio na płytę 5-6 placków preparatu wielkości 

dłoni oraz wałeczka o szerokości 3cm wzdłuż krawędzi płyty,
2. nanosząc na całą powierzchnię płyty za pomocą pacy zębatej o zębach 10 lub 

12mm oraz wałeczka szerokości ok. 3cm wzdłuż krawędzi płyty 
Następnie,  co  bardzo  ważne,  po  odczekaniu  ok.  15-20min  (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 (wtedy dopiero możliwe jest zasypanie wykopu). 
Nie  należy  prowadzić  prac  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego
nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo
za pomocą łączników mechanicznych. 

Płyty styropianowe i wełny mineralnej powyżej cokołu:
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w
rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych.
Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na
opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo- punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana w
przypadku  nierówności  podłoża  do  10  mm.  Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie
grubości izolacji).
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Po obwodzie  płyty,  wzdłuż  jej  krawędzi  należy nanieść  około  3-5  cm szerokości
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o
odpowiedniej średnicy. 

Metoda grzebieniowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne:
Metoda możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach z tego też powodu
należy ją stosować przy wyrównywaniu nierówności ścian gdy stosujemy więcej niż
jedną warstwę płyt styropianowych. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych,
nigdy na podłoże.

5.17.20. Montaż płyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy
na  ścianie  poprowadzić  linki  pomocnicze  w  kierunkach  poziomych  i  pionowych
celem  określenia  ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności
podłoże odpowiednio przygotować.  Linki  te  będą pomocne przy bieżącej  kontroli
równości  przyklejanych  płyt.  Każdą  płytę  termoizolacyjną  z  nałożoną  zaprawą
klejącą  przyciskamy  do  ściany  i  lekko  ją  przesuwamy  w  celu  skutecznego
rozprowadzenia  kleju.  Zaleca  się  ułożenie  najniższego  pasa  na  wypoziomowanej
listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry  rozmieszczając  pasami
poziomymi,  z  przewiązaniem  na  narożach  “na  mijankę”  (minięcie  krawędzi
pionowych min.  15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać  równomiernie,  np.  drewnianą  pacą o dużej  powierzchni,  sprawdzając na
bieżąco  przy  pomocy  poziomnicy  równość  powierzchni.  Brzeg  pyt  musi  być
całkowicie  przyklejony.  Prawidłowość  mocowania  po  zaschnięciu  kleju  można
sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju  ewentualne  szczeliny  wynikające  z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt
termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. pianki
poliuretanowej.  W celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny pionowej  należy po
przyciśnięciu  płyty,  a  przed  przyklejeniem  kolejnej  płyty,  usunąć  nadmiar
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
Każdorazowo  należy  używać  pełnych  płyt  i  ich  połówek  zachowując  ich
przewiązanie  (nie  dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza
naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie
styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. 
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UWAGA: niedopuszczalne jest  pokrywanie się krawędzi  płyt  termoizolacyjnych z
krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić
lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu  późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż
prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt  termoizolacyjnych,  zaleca  się
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

5.17.21.Wyrównanie powierzchni płyt termoizolacyjnych.

Po związaniu kleju mocującego płyty termoizolacyjne (dla  zapraw przeważnie po
2÷3 dniach, dla kleju poliuretanowego z reguły po 2÷3 godzinach) można przystąpić
do obcięcia wystających fragmentów płyt w narożach budynku i do szlifowania ich
całej  powierzchni  specjalną  tarką  lub  pacą  obłożoną  grubym papierem ściernym.
Likwidowane  są  wtedy  ewentualne  uskoki  krawędzi  płyt  i  zwietrzałe  części  ich
powierzchni. Następnie powierzchnię płyt należy oczyścić z luźnych części.

5.17.22.Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych

Łączniki  osadza  się  w  nawierconych  otworach.  Głębokość  strefy  osadzenia  w
betonowej  warstwie  fakturowej  ściany  powinna  być  zgodna  z  zapisami  aprobaty
technicznej łączników (najczęściej wynosi minimum 5-6 cm w materiałach pełnych,
8-9 cm w materiałach porowatych). 
Do montażu łączników można przystąpić  po wykonaniu  szlifowania  ściany tj.  po
minimum 2÷3 dniach.
Narzędzia wiercące należy dobrać odpowiednio do rodzaju materiału warstwy nośnej,
aby  pogodzić  optymalną  wydajność  z  bezpieczeństwem  i  pewnością  osadzenia
łącznika – unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiałach cienkościennych.

W przypadku  zaprawy klejącej  do  styropianu  Ceresit  CT 83  płyty  styropianowe
należy dodatkowo mocować łącznikami w ilości ≥ 4 szt./m2 (po dwa na środku każdej
płyty).
Największe  siły  wywołane  wiatrem  występują  na  pasmach  szerokości  ok.  2  m
usytuowanych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość łączników trzeba zwiększyć do
≥ 8 szt./m2 (łączniki również w narożnikach płyt).
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W przypadku zaprawy klejącej  do wełny mineralnej  Ceresit  CT 180 płyty wełny
mineralnej należy dodatkowo mocować łącznikami w ilości ≥ 6 szt./m2 (po dwa na
środku każdej płyty).
Największe  siły  wywołane  wiatrem  występują  na  pasmach  szerokości  ok.  2  m
usytuowanych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość łączników trzeba zwiększyć do
≥ 8 szt./m2 (łączniki również w narożnikach płyt).

Przyjęto  aby,  łączniki  mocowane  były  w  sposób  minimalizujący  powstawanie
mostków  cieplnych.  W  tym  celu  otwory  są  frezowane  dla  uzyskania  2  cm
zagłębienia, w którym opiera się kołnierz łącznika. Przestrzeń ponad nim wypełnia
specjalny krążek materiału izolacyjnego.
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Uwaga:
Długość i typ przyjętych łączników należy potwierdzić na budowie po wykonaniu
przewiertów  kontrolnych  w  kilku  losowo  wybranych  miejscach  na  ścianach
elewacyjnych i wykonaniu prób wyrywania kołków. Przewierty i próby obciążenia
powinny  być  wykonane  na  wszystkich  docieplanych  ścianach  oraz  na  różnych
wysokościach. Próby obciążenia kołków wykonać z udziałem doradcy technicznego
dostawcy systemu.

5.17.23.Przygotowanie do montażu parapetów.

Po  przymocowaniu  i  wyrównaniu  powierzchni  i  krawędzi  płyt  izolatora  należy
przygotować  miejsce  do  montażu parapetów i  innych  elementów uzupełniających
stolarki otworowej. Prace przygotowawcze mają na celu umożliwienie ich trwałego
zainstalowania,  bez  ryzyka  negatywnego  wpływu  na  jakość  i  trwałość  systemu
ociepleń.  Stąd  też  bierze  się  potrzeba  zadbania  o  odpowiednie  ukształtowanie
krawędzi  ocieplenia  w  miejscach  styku  z  parapetami,  ich  podpórkami  i
zakończeniami.
Po  wyprofilowaniu  ocieplenia  w  miejscu  montażu  parapetu  wykonać  wywiniecie
warstwy zbrojącej na całą jego szerokość.
Montaż parapetów wykonać za pomocą uniwersalnego kleju poliuretanowego Ceresit
CX 10.
Na zakończeniach parapetów stosować (zaślepki tworzywowe (noski).

5.17.24. Obróbki blacharskie.

Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni przed wodami
opadowymi  i  spływającymi.  Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia
styków  izolacji  termicznej  z  elementami  wykonanymi  z  materiałów  o  innej
rozszerzalności  wykonać z  użyciem przeznaczonych do tego celu  kitów lub  taśm
uszczelniających  w  sposób  podany  w  projekcie  lub  zestawieniach  rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.
Połączenia zadaszeń wejść należy także wykończyć obróbką blacharską wywiniętą na
ścianę na wys. ~20cm.

Stosować obróbki min 0,7mm.

5.17.25.Wykonywanie warstwy zbrojącej.

Jeżeli  warstwa izolatora została  przymocowana więcej  niż 14 dni  przed instalacją
warstwy zbrojonej, to płyty należy przeszlifować tarką lub pacą z grubym papierem
ściernym w celu usunięcia zwietrzałej warstwy izolatora.
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Wzdłuż  krawędzi  styku  ocieplenia  z  elementami  stolarki  otworowej  należy
zamontować profile przyokienne. Ich zadanie polega na uszczelnieniu styku warstwy
zbrojonej  i  tynku  ze  stolarką  z  jednej  strony,  a  z  drugiej  strony,  na  zapewnieniu
estetycznego wykończenia tego połączenia. Profile mocowane są do ościeżnicy za
pomocą  samoprzylepnego  paska  piankowego.  Dzięki  temu  połączenie  jest
wiatroszczelne i elastyczne – może kompensować odkształcenia powodowane przez
wiatr  i  zmiany  temperatury.  Niektóre  z  dostępnych  profili  przyokiennych  mają
dodatkowy pasek umożliwiający przyklejenie folii chroniącej okno lub drzwi przed
zabrudzeniem podczas wykonywania warstw ochronnych i wykończeniowych.
Zawartość opakowania zaprawy zbrojącej Ceresit należy wsypywać do odmierzonej
ilości czystej wody i dokładnie wymieszać przy pomocy wiertarki z mieszadłem.

Wzmocnienie w narożach otworów okiennych i drzwiowych:

Wszystkie naroża otworów na elewacji wymagają wzmocnienia ukośnie wklejonymi
kawałkami siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 35 x 20 cm.
Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży.

Zabezpieczenie krawędzi profilami narożnymi:

Krawędzie budynku i krawędzie ościeży należy zabezpieczyć kątownikami z PCW,
aluminium  lub  ze  stali  nierdzewnej,  wklejonymi  odpowiednią  zaprawą  klejącą.
Najwygodniej jest stosować kątowniki fabrycznie oklejone pasmem siatki, np. Ceresit
CT 340. Uzyskuje się wtedy automatycznie wymagane zakładkowe połączenie siatki
na narożu.

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej:

Krawędzie  systemu  ociepleń  przy  szczelinach  dylatacji  konstrukcyjnych  budynku
należy  zabezpieczyć  specjalnymi  profilami  dylatacyjnymi,  umożliwiającymi
zapewnienie swobody przemieszczeń budynku przy zachowaniu szczelności układu i
minimalizacji  kondensacji  pary  wodnej.  Profile  dylatacyjne  należy  wklejać
systemową zaprawą klejącą. Profile dylatacyjne powinny być fabrycznie wyposażone
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w paski siatki zbrojącej, które umożliwią uzyskanie w prosty sposób wymaganego
zakładkowego połączenia siatki na styku z profilem. Przyjęto wypełnianie dylatacji
systemową uszczelką maskującą.

Dodatkowe wzmocnienie na ścianach przyziemia:

Na ścianach przyziemia, minimum do wysokości 2,5 m od poziomu terenu, należy
wkleić  dodatkową  warstwę  siatki.  Pomoże  to  zwiększyć  trwałość  i  odporność
systemu na przypadkowe uderzenia.

Po  związaniu  dodatkowych  wzmocnień  można  przystąpić  do  wklejania  głównej
warstwy siatki. Pierwszą operacją jest równomierne nałożenie zaprawy pacą zębatą
10 mm lub 12 mm do góry budynku, pionowym pasmem szerokości ok. 1,1 m.

W drugiej operacji docięta wcześniej siatka przykładana jest do świeżej zaprawy i
wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna się znaleźć
mniej  więcej  w  połowie  grubości  wyprawy.  Należy  przy  tym  zachować  zakłady
sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm.
W kolejnej operacji świeżo wklejoną siatkę z zakrywającą ją warstwą kleju trzeba
możliwie jak najdokładniej wygładzić pacą stalową.
Krawędzie ościeży i krawędzie budynku najwygodniej jest formować pacą kątową.
Następnego dnia warstwa zbrojona siatką nie jest jeszcze zbyt mocna. Można wtedy,
używając  papieru  ściernego  lub  tarki,  zeszlifować  ślady  po  pacy  i  ewentualnie
uzupełnić drobne ubytki.

5.17.26.Ocieplenia w miejscach szczególnych.

Ściana w strefie cokołu:
Do obłożenia ścian piwnicy do głębokości min 1,0m p.p.t. oraz ścian cokołowych
budynku  należy  użyć  płyt  styropianowych  min  EPS  120  035  FUNDAMENT
gr.10cm przyklejanych klejem do styropianu np. Izohan Izobud WL. 
Ścianę  uprzednio  należy  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  w  tynku  a  następnie  ją
zagruntować Izohan Izobud WL rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
Następnie  należy  wykonać  izolację  powłokową  przeciwwilgociową  za  pomocą
np. Izohan Izobud WM. Izolację przeciwwilgociową należy wykonać do poziomu
posadowienia budynku.
Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową.
Dookoła budynku  należy wykonać opaskę antyrozbryzgową z kostki brukowej gr.
6cm o odtworzonej  szerokości w stosunku do stanu przed termomodernizacją. Na
krawędzi wykonywanej opaski zamontować obrzeże trawnikowe.

Dylatacja:
Szczeliny  dylatacyjne  w  elementach  budynku  lub  między  nimi  powinny  zostać
przeniesione na ocieplaną elewację. 
Montując płyty termoizolacyjne nakłada się po obu stronach szczeliny dylatacyjnej
na  szerokości  ok.  20  cm zaprawę  klejowo-szpachlową Ceresit  CT 85.  Można  to
zrobić  za  pomocą  pacy  zębatej  (10x10  mm).  Profil  dylatacyjny  trzeba  następnie
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ścisnąć,  a elastyczną taśmę Ceresit  CL 62 wsunąć do szczeliny.  Taśmy rozprężne
dopasowują się po zamontowaniu do szerokości szczeliny dokładnie ją wypełniając,
izolując  termicznie  i  uszczelniając.  W  przypadku  kurczenia  się  lub  rozszerzania
spoiny pracują razem z nią. Kątownik profilu dylatacyjnego wraz z siatką zbrojącą
należy zatopić w uprzednio nałożonej zaprawie klejącej i całość przeszpachlować.
Elastyczne zamknięcie szczeliny dylatacyjnej można wykonać też przez wciśnięcie w
szczelinę elastycznego szczeliwa poliuretanowego Ceresit CS 29.
UWAGA:  nie  wolno  dopuścić  do  zabrudzenia  szczeliny  profilu  dylatacyjnego
zaprawą.  W  tym  celu  profil  na  czas  obróbki  należy  zamknąć  np.  wsuwając  w
szczelinę pasek styropianu. 

Ościeża okien i drzwi:
W  miejscach  gdzie  będzie  to  możliwe  Należy  starannie  ocieplić  zewnętrzne
powierzchnie ościeży otworów okiennych i drzwiowych. Ze względów technicznych
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może
przekroczyć  szerokości  ościeżnicy,  lecz  nie  powinna  być  mniejsza  niż  2cm  –
wstępnie przyjęto 3cm 033 FASADA). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów
okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i
pojawienia  się  pleśni  na  wewnętrznej  powierzchni  otworów  okiennych,  wokół
ościeżnicy. 
Połączenie  tynku  ze  stolarką  okienną  /  drzwiową  należy  uszczelnić  za  pomocą
silikonowej  masy  uszczelniającej  lub  zastosować  profil  systemowy  ochronno
uszczelniający lub samorozprężne taśmy uszczelniające.

Ocieplenie pod skrzynkami instalacyjnymi:
Ze  względu  na  powstawanie  mostków  cieplnych  przyjęto  ocieplenie  ścian  za
skrzynkami  instalacyjnymi  w  postaci  styropianu  twardego  EPS-120  035
FUNDAMENT  gr.  ~6cm.  Każdorazowo  potwierdzić  grubość  ocieplenia  po
odkręceniu skrzynek instalacyjnych przez uprawnione osoby.

Kratki wentylacyjne:
W ścianach  budynku  w  miejscu  istn.  kratek  wentylacyjnych  należy  zamontować
nowe kratki wentylacyjne.
Wszystkie  kratki  wentylacyjne  należy  zabezpieczyć  siatką  miedzianą  o  oczkach
2x2 mm uniemożliwiającą przedostawanie się owadów.

5.17.27.Wykonanie podkładu tynkarskiego.

Po  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  co  trwa  w  normalnych  warunkach  ok.  3  dni
nanieść  szczotką  lub  wałkiem warstwę podkładu  tynkarskiego.  Zaleca  się  dobrać
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku.

5.17.28.Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po  wyschnięciu  podkładu  tynkarskiego  (min.  24  godziny)  można  przystąpić  do
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. 
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Cokół:
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk mozaikowy CT 177
równomiernie  warstwą  min.  1,5  razy  grubszą  niż  grubość  ziarna  kruszywa  przy
pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Kolejne  warstwy  nakładać  metoda
„mokre na mokre” i wygładzić. Nie skrapiać tynku woda i  nie zacierać. Na jednej
płaszczyźnie  pracować  bez  przerw  technologicznych,  zachowując  jednakową
konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż
wyznaczonej  linii  przykleić  samoprzylepną  taśmę,  nałożyć  masę,  wygładzić,  a
następnie  zerwać  taśmę  z  resztkami  świeżego  materiału.  Po  przerwie  należy
kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i  świeże zabrudzenia należy
myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. 
Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach,  przy  temperaturze  powietrza  i
podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Do
czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed wpływem
niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych
lub  plandek.  Nie  mieszać  produktu  z  innymi  żywicami,  tynkami,  barwnikami  i
spoiwami.  Świeżo po nałożeniu tynk CT 177 ma mleczną barwę, która zanika w
trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie intensywnych
opadów),  „mlecznienie”  może  czasowo  powrócić,  do  momentu  ponownego
wyschnięcia  powierzchni.  Należy  unikać  stosowania  tynku  CT 177  w  miejscach
narażonych na długotrwałe zawilgocenie. 
Nie nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić
przed  zbyt  szybkim  przesychaniem.  Do  czasu  całkowitego  stwardnienia  należy
chronić  tynk  przed  opadami  deszczu.  Należy  wtedy  stosować  osłony  cokołach
budynków.

Powyżej cokołu i zadaszenia wejść:
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk silikonowy  CT 74.
Tynk  CT  74  równomiernie  nanosić  na  podłoże,  na  grubość  ziarna,  za  pomocą
trzymanej pod kątem stalowej  pacy.  Następnie,  płasko trzymaną packą plastikową
należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać
koliste,  poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  Nie
skrapiać tynku wodą.
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję
materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej
linii  przykleić  samoprzylepną taśmę,  nałożyć tynk,  nadać mu fakturę,  a  następnie
zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę
od  wyznaczonego  miejsca.  Krawędź  wykonanej  wcześniej  wyprawy  można
zabezpieczyć  taśmą  samoprzylepną.  Narzędzia  i  świeże  zabrudzenia  należy  myć
wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.
Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach,  przy  temperaturze  powietrza  i
podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie
mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. 
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Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania
prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do
czasu  całkowitego  wyschnięcia,  wykonaną  wyprawę  należy  chronić  przed
bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte
wypełniacze  naturalne,  mogące  powodować  różnice  w wyglądzie  oraz  odcieniach
tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży
produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. 

5.17.29.Renowacja elementów nieocieplanych.

Elementy nieocieplone tj. ościeża drzwi należy pokryć tynkiem silikonowym zgodnie
z projektem kolorystyki.
W celu prawidłowego wykonania prac należy:
1. skuć stary tynk
2. oczyścić podłoże,
3. wyrównać nierówności masą szpachlową,
4. zagruntować podłoże,
5. wykonać warstwę zbrojącą w postaci zaprawy zbrojącej oraz siatki,
6. nałożyć powłokę pośrednią,
7. wykonać tynk silikonowy.
Technologię wykonania prac wg pkt. „Ocieplenie ścian budynku”. 

5.17.30.Montaż rynien i rur spustowych.

Na  stropodachu  należy  zamontować  nowe  orynnowanie  stalowe,  ocynkowane,
powlekane: rynny Ø160 i rury spustowe Ø110. 
Na zadaszeniach  wejść  należy  zamontować  rynny (Ø75)  i  rury spustowe  (  Ø63)
stalowe, ocynkowane, powlekane.
Na  włączeniu  do  istn.  kanalizacji  deszczowej  zamontować  wpusty  deszczowe  z
czyszczakami.
Dylatacje przenieść także na rynny poprzez zastosowanie łączników systemowych.
Zamiennie na życzenie Inwestora można zastosować orynnowanie PCV.

5.17.31.Montaż skrzynek gazowych.

Na ścianach zewnętrznych w miejscu zdemontowanych podczas ocieplenia skrzynek
gazowych należy zamontować nowe z tworzywa sztucznego (laminatu poliestrowy).
Wymiary skrzynek dobrać na budowie.
Uwaga:
Prace przy demontażu i ponownym montażu skrzynek instalacyjnych powinny być
prowadzone  przez  uprawnione  osoby  w  uzgodnieniu  z  Właścicielami  przyłączy
instalacyjnych.

5.17.32.Montaż oświetlenia zewnętrznego.

Nad wejściami do budynku należy zamontować nowe punkty świetlne typu plafon
ścienny LED wyposażony w czujnik ruchu. Lampy mają mieć możliwość wyłączenia
czujnika ruchu z wyłącznikiem od wewnątrz klatki schodowej.
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Lokalizacja i typ lamp do uzgodnienia z Inwestorem.

5.17.33.Domofony.

W  strefie  wejściowej  do  klatek  schodowych  należy  zamontować  uprzednio
zdemontowane domofony tak aby płaszczyzna skrzynek licowała się z powierzchnią
ocieplenia.
Lokalizacja bez zmian do stanu istniejącego.

5.17.34.Prace końcowe.

Demontaż  rusztowań  /  urządzeń  dźwigowych  oraz  uporządkowanie  terenu  wokół
budynku. 

5.17.35.Nadzór techniczny.

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  osób  posiadających
odpowiednie  uprawnienia  do  kierowania  pracami  budowlanymi.  Prace  budowlane
powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracowników. W czasie prowadzenia robót należy dokonywać częściowych odbiorów
robót zanikających:
 przygotowanie powierzchni ścian;
 przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji;
 wykonanie warstwy zbrojącej;
 wykonanie podkładu tynkarskiego;
 wykonanie wyprawy elewacyjnej;
 wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień;
 wykonanie remontu płyt balkonowych;
 wykonanie wymiany barierek,
 wykonanie remont kominów,
 wykonanie ocieplenia i pokrycia stropodachów.
Odbioru  powinien  dokonywać  Inspektor  Nadzoru  inwestorskiego  przy  udziale
Wykonawcy.

5.17.36. Zestawienie faktur i kolorów.

Projektuje się zastosowanie materiałów i kolorów firmy Ceresit zgodnie z projektem
kolorystyki – wg oddzielnego opracowania.

UWAGI KOŃCOWE: 
Całość  robót  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  sztuką
budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac
budowlanych.
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania :  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I 
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego :      

Ocieplenie budynku.

Sosnowiec, ul. Mireckiego 35
dz. nr 6975; obręb 0009.

Inwestor :      Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Przy Ul Mireckiego 35
41-200 Sosnowiec, ul. Janusza Korczaka 7

Autor opracowania :  mgr inż. Mirosław Zawartka
upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08
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ZAKRES  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przygotować  zaplecze  socjalne  dla
pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
Teren  placu  budowy  wydzielić  należy  ogrodzeniem  i  oznaczyć  zgodnie  z
przepisami.
Projektuje się ocieplenie budynku .
Inwestycja dotyczy budynku wielorodzinnego mieszkalnego zlokalizowanego w
Sosnowcu, ul. Mireckiego 35; dz. nr 6975; obręb 0009.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Na  działce  6975  zlokalizowany  jest  przedmiotowy  budynek  wielorodzinny
mieszkalny.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Podczas prac rozbiórkowych może zaistnieć ryzyko upadku elementów budynku:
elementy okładziny ściennej, parapety, itp..
Podczas  prac  ziemnych może zaistnieć  ryzyko osunięcia  ziemi,  wpadnięcia  do
wykopu.
Przy pracach na wysokości  niezbędne jest  ustawienie rusztowań oraz urządzeń
dźwigowych,  które  muszą  być  zabezpieczone  przed  upadkiem  narzędzi  i
ewentualnych  materiałów  budowlanych.  Teren  prac  musi  być  odpowiednio
oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTĘPOWANIA:

 Prace rozbiórkowe, ziemne, montażowe, dekarskie i inne roboty budowlane
należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

 Prace  na  wysokości  większej  niż  5m  winny  być  wykonywane  przez
pracowników uprawnionych do prac na wysokości.

 Rusztowania powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
 Należy  zapewnić  wykonanie  prac  przez  uprawnionych  wykonawców

posiadających specjalistyczny sprzęt.
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WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  pracownicy  powinni  zostać
przeszkoleni  przez  uprawnioną  osobę  do  prowadzenia  prac  w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ,
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I
INNYCH ZAGROŻEŃ:

 informację  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
wykonywaniem  robót  szczególnie  niebezpiecznych,  w  tym  określenie
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej,  zasady bezpośredniego  nadzoru
nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
 określenie  sposobu przechowywania i  przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów na terenie budowy,
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
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