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Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
ul. Równa 19/21
80-067 Gdańsk
Działka nr: 554/9
obręb: Chojnice
ul. Gdańska, 89-600 Chojnice

Termomodernizacja, przebudowa budynku magazynowego na
biurowy dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem
terenu
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   PODŁOGA NA GRUNCIE
1. Posadzka przemysłowa - betonowa impregnowana, beton C20/25
    włókno stalowe 20kg/m2, utwardzana utwardzaczem proszkowym
    zatarta na gładko z użyciem impregnatu, grubość 15-30 cm
2. folia polietylenowa LDPE
3. hydroizolacja - papa termozgrzewalna
4. istn. podłoże betonowe - 10 cm
5. grunt rodzimy

S1
           ŚCIANA FUNDAMENTOWA - ZEWNĘTRZNA
1. folia kubełkowa
2. styropian wodoodporny EPS-P 200 - 10cm
3. dwuskładnikowa masa uszczelniająca (KMB)
4. gruntowanie - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
5. ściana murowana istniejaca  - gr. 43 cm

S2
           ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony
2. zaprawa klejowa + wtopiona siatka z włókna szklanego
3. styropian fasadowy EPS70 - 20 cm
4. ściana murowana istniejaca gr. 43cm
5. istn. tynk cementowo-wapienny, kat. III
6. proj. gładź gipsowa
7. farba lateksowa

S3
           ŚCIANA ATTYKI
1. tynk silikatowy barwiony
2. zaprawa klejowa + wtopiona siatka z włókna szklanego
3. styropian fasadowy EPS70 - 20 cm
4. ściana murowana bloczek silikatowy gr. 18cm
5. styropian fasadowy EPS70 - 5 cm
6. zaprawa klejowa + wtopiona siatka z włókna szklanego
7. izolacja wodochronna dachu - wywinięta na ścianę

P4

                    STROPODACH
1. proj. papa termozgrz. wierzchniego krycia PYE PV250 S5,2
2. 3x papa na lepiku istn.
3. istn. strop żelb. na dwuteownikach gr. 12cm
4. istn. tynk cementowo-wapienny, kat. III
5. płyty lamelowe z wełny mineralnej, fazowane
     klejone mijankowo, gr. 15cm
6. grunt pod tynki mineralne
7. farba strukturalna natryskowa
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UWAGI OGÓLNE
wymiary podane w [cm]
poziomy podane w [m]

hp - wysokość parapetu

1. WYMIARY STOLARKI (szerokość x wysokośc).
2. WYMIARY PODANE NA RZUTACH:
    STOLARKA OKIENNA
    - wymiar otworu w ścianie w stanie surowym
    STOLARKA DRZWIOWA
    - wymiar światła przejścia - w świetle ościeżnicy
3. Konieczna korekta wymiarów okiennych i drzwiowych
na budowie przed montażem stolarki.
4. Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej.
5. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami
poszczególnych branż.
6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z
odpowiednich rysunków branżowych.
7. Wszelkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i
specyfikacji uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.
8. Konstrukcję czytać zgodnie z częścią opisu p. poż., dla
elementów oddzielenia pożarowego należy zapewnić
odpowiednią klasę odporności ogniowej.
9. Szczegółową kolorystykę materiałów wykończeniowych
oraz stolarki uzgodnić ostatecznie z Inwestorem.

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
0,00 = 169,95 m n.p.m.


