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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PODCZAS OPRACOWANIA: 

- wizja lokalna 

- zakres inwestycji określony przez Zamawiającego 

- ustalenia materiałowe 

- obowiązujące normy i przepisy budowlane 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego. 

Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: 

• wodną, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• C.O. – etażowe indywidualne 

• energetyczną 

➢ kategoria obiektu – XIII 

 

LOKALIZACJA: 
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Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym, 

z częściowo użytkowym poddaszem, dwuklatkowym, całkowicie podpiwniczonym 

zbudowanym przed II wojną św. w technologii tradycyjnej, murowanej na planie zbliżonym do 

litery L o wymiarach ok. 31,5 x 16,2 m i szerokości ok. 10,4 m. Całkowita wysokość budynku 

ok. 10 m. Wejścia do budynku od strony N i E. Od strony S i W budynek przylega do innych 

budynków mieszkalnych o podobnej wysokości wybudowanych w podobnym okresie 

W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych, po 4 na parterze i piętrze i 2 na poddaszu. 

Mieszkania dwu i trzypokojowe. Łącznie powierzchnia użytkowa 10 mieszkań zamieszkałych 

przez 22 osoby wynosi 649,52 m2. 2 mieszkania wyposażone w loggie od strony podwórka. 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły grubości ok. 50 cm obustronnie tynkowane. Ściany 

wewnętrzne murowane. Stropy ognioodporne. Strop nad piwnicami ocieplony systemowo. 

Dach wysoki, wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Stolarka okienna 

w mieszkaniach i na klatkach schodowych wymieniona na plastikową. Drzwi wejściowe do 

budynku wymienione na aluminiowe. 

Poszczególne mieszkania w budynku ogrzewane indywidualnie za pomocą kotłów gazowych 

lub piecy węglowych. 

Ciepła woda podgrzewana indywidualnie w podgrzewaczach gazowych. 

Wentylacja naturalna grawitacyjna. 

 

Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków – zgodę Konserwatora na 

przeprowadzenie prac remontowych nie jest wymagana. 

 

 

Przed wykonaniem robót inwestor uzyska zgodę właściciela działki 1215 i 1218 w celu 

wykonania robót na działkach 1216/1 i 1219/1 
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2.1. Zdjęcia budynku 

 

 
fot. nr 1: elewacja N  

 

 

 

 

 

 

 
fot. nr 2: elewacja S 
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fot. nr 3: elewacja W 

 

 

 

 

 

 

 
fot. nr 4: elewacja E 
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU: 

Powierzchnia zabudowy:   370  m2 

Kubatura :     3500 m3 

Wysokość zabudowy:    12.30 m 

 

Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych 

 
* okna i drzwi na klatkach schodowych 

 

Charakterystyka energetyczna budynku 

 
 

Charakterystyka systemu ogrzewania 

 
 

Charakterystyka systemu wentylacji 

 
UWAGA: Strumień powietrza wentylacyjnego wyznaczono na poziomie normatywnym: kuchnie – 70 m3/h , łazienki 50 m3/h , WC – 30 

m3/h , klatki schodowe – 0,5 wymiany na godzinę 
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Charakterystyka zasilania budynku w ciepło 

Budynek stanowiący przedmiot opracowania zasilany jest w energię cieplną na potrzeby c.o. z lokalnych piecy opalanych 

węglem lub mieszkaniowych kotłów gazowych. Źródła ciepła stanowią własność użytkowników mieszkań. Brak jest danych 

odnośnie źródła ciepła w każdym z lokali. Dla potrzeb audytu przyjęto proporcje między ogrzewaniem węglowym a gazowym w 

wysokości 50/50. 

 

 
 

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 

 
Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku  
Ogólny stan budynku jest dobry. Ocieplenia wymagają ściany zewnętrzne. Połacie dachowe docieplone. Strop nad piwnicą bez 
możliwości docieplenia. Okna w mieszkaniach i na klatkach schodowych wymienione na PCV. Wymienić należy okienka 
piwniczne. Drzwi wejściowe do budynku i do piwnic od podwórza wymienione na aluminiowe.  
 
System grzewczy  
Indywidualne systemy grzewcze – kotły gazowe lub piece węglowe.  
 
System zaopatrzenia w c.w.u.  
Ciepłą woda podgrzewana jest w indywidualnych piecykach gazowych.  
 

Ocena stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy 
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W obliczeniach przyjęto następujące dane: 

 
*) wartości wyliczone na podstawie analiz faktur za zakup węgla i gazu przy założeniu ceny zakupu 1 tony węgla w wysokości 

900 zł. Wartość opałową węgla przyjęto w wysokości 24 GJ/tona. Cena 1 GJ przy ogrzewaniu gazowym została określona na 

46,20 zł 
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Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego 

sprawność systemu grzewczego  

Dane : Q0co = 272,51 GJ/a wt0 = 1,00 wd0 = 1,00 0 = 0,66  

W niniejszym opracowaniu proponuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze poddać regulacji 

po dokonanych pracach termomodernizacyjnych. W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników 

sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień. 
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Ocena proponowanego przedsięwzięcia 

 
 

Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych  

Rozpatruje się następujące warianty: 

 
 

Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
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Uwaga:  

Qoc.o, Q1c.o. - roczne zapotrzebowanie na ciepło przed i po termomodernizacji obliczone zgodnie z PN-EN ISO 

13790:2009 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 

także oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – Dz.U. Nr 43 poz. 346 z późn. zm.  

q0c.o., q1c.o. – zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po termomodernizacji określone zgodnie z PN-EN 

12831:2006  

N- planowane koszty całkowite na wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmujące 

koszty robót wraz z kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznych, zł zgodnie 

z załącznikiem nr 1. 

 

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 

 
 

Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 

rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1 obejmujący następujące usprawnienia:  

• Docieplenie ścian zewnętrznych  

• Regulacja indywidualnych systemów grzewczych  

 

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:  

• oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 36,9 %, czyli powyżej 25 %  

• kredyt wynosi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  

 

Zapotrzebowanie na ciepło stan obecny 
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Zapotrzebowanie na ciepło po termomodernizacji 
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4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU: 
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Ogólny stan techniczny ścian zewnętrznych budynku jest dostateczny. Elewacje 

wymagają remontu i wykonania prac konserwatorskich. Tynki zewnętrzne w złym stanie - 

odspojone i skorodowane, wymagające naprawy i uzupełnienia. Gzymsy podrynnowe w 

stanie dostatecznym, wymagają obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie dachu, rynny 

i rury spustowe - w stanie dobrym, po remoncie. 

Stan techniczny nowych okien z tworzywa sztucznego jest bardzo dobry, a okien 

drewnianych dostateczny - głównie piwniczne. 

Stan techniczny drzwi wejściowych jest dobry. 

Opis wpływu projektowanych zmian na istniejąca konstrukcję. 

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych dobry. Wykonanie remontu 

zgodnie z zaleceniami projektu nie będzie narażało elementów głównych budynku . 

 

Opis stanu technicznego elewacji. 

Powierzchniowa warstwa tynków i powłoki malarskie na elewacjach uległy zniszczeniu w 

wyniku długotrwałego działania czynników atmosferycznych. Budynek od zewnątrz ma 

widoczne odspojenia tynków. 

Zachowane na elewacjach powłoki malarskie i tynki uległy przebarwieniu w wyniku 

działania wody, zmiennych temperatur oraz składników zanieczyszczeń smolistych 

osadzających się w szczelnej warstwie w miejscach osłoniętych przed wymywaniem 

wodą. Brak jest widocznych spękań w zewnętrznej strukturze ścian. 

Nie ma przeciwskazań do realizacji prac budowlanych przewidzianych w projekcie. 

W związku ze złym stanem tynków – należy dokonać naprawy i uzupełnienia istniejących 

tynków wyprawą tynkarską mineralną.  
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA: 

Nie zachodzi konieczność ingerencji w grunt. Wszystkie roboty wykonane będą na 

obiekcie istniejącym. 

Nie zachodzi konieczność wykonywania specjalistycznych prac geotechnicznych. 

 

6. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO: 

projektowane roboty nie spowodują:  

• zmian w ilości ścieków gospodarczych 

• zmian zapotrzebowania wody ciepłej 

• zmian zapotrzebowania wody zimnej 

• emisja zanieczyszczeń gazowych 

➢ zmian ilość odpadów stałych 

➢ emisja hałasu, wibracji oraz promieniowania 

➢ negatywnego wpływu na drzewostan i powierzchnię ziemi. 

 

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO itp. : 

 

Odstąpiono od sporządzenia analizy. Projektowane roboty nie ingerują w systemy 

zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ: 

Projektowane roboty nie ingerują w systemy zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Wobec powyższego odstępuje się od analizy zasadności montażu takich urządzeń. 

 

9. SYSTEM OCIEPLENIA: 

 

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych w technologii 

BSO z wykorzystaniem styropianu FS 15 jako materiału izolującego.  

 

9.1 ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH 

 

Przed przystąpieniem do podstawowego procesu docieplania ścian zewnętrznych, należy 

wykonać niżej podane prace remontowe:   

- wykonanie rusztowania zewnętrznego rurowego 

- zabezpieczenie okien folią 

- demontaż i montaż rur spustowych i obróbek blacharskich 

 

9.2 Zakres projektowanych robót. 

1. zbicie odparzonego i zwietrzałego tynku  na ścianach w niezbędnym zakresie, przyjęto – 

15 m2 z całości powierzchni,  

2. uzupełnienie tynków zewnętrznych, kategorii III – przyjęto 15 m2  z  całkowitej 

powierzchni,    

3. ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych,  styropianem grubości 14 cm 

o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK, z robotami towarzyszącymi:  
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przygotowanie podłoża zgodnie z technologią wykonania ociepleń zewnętrznych -  

oczyszczenie, zmycie, odgrzybianie powierzchni , gruntowanie, montaż listwy startowej, 

montaż siatki, wyprawy podkładowe, wyprawy  elewacyjne- cienkowarstwowe tynk mineralny 

grubości 1,5 mm – system Atlas, kolorystyka - według wyboru właścicieli, malowanie farbą 

silikonową- palet barw systemu „KAPAROL” ,   

4. ocieplenie ścian przy ościeżach okiennych styropianem grubości 2-3 mm z kolorystyka , 

uwzględnić zbicie tynku jeżeli istnieje taka potrzeba, 

5. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem – cokół, styropianem 

ekstrudowanym XPS 30 grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,033 

W/mK z dodatkową warstwą siatki z okładziną z płytek ceramicznych,  

6. odkopanie ścian fundamentowych w gruncie do ławy fundamentowej, przygotowanie 

podłoża zgodnie z technologią wykonania, izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenie 

styropianem ekstrudowanym XPS 30 grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ= 0,033 W/mK, położenie folii kubełkowej, zasypanie wykopów. Wykonać zabezpieczanie wykopu. 

Ściany odkopać do poziomu fundamentów, do głębokości ok. 1,80 – 2,30 m. Prace wykonać 

etapami, odcinkami o długości do 3,00 m, wykonać co trzeci odcinek, po skończeniu prac 

zasypać i przystąpić do następnej części – około 3,00 m dalej. Po odkopaniu ścian usunąć 

tynk, łącznie z fragmentem cokołu 30-40 cm ponad powierzchnią chodnika, spoiny wykuć na 

głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Odsłonięty mur należy dwukrotnie 

nasycić preparatem np. ESCOFLUAT SCHOMBURG, który przekształca szkodliwe sole 

budowlane rozpuszczalne w wodzie ( chlorki, siarczany) na sole nierozpuszczalne lub trudno 

rozpuszczalne w wodzie, a następnie ściany projektuje się ocieplać płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS 30 gr. 10cm., który ma znikomą nasiąkliwość, a dodatkowo chroni 

izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi . 

Płyty przykleja się do izolacji przeciwwodnej, stosując wodne emulsje bitumiczne albo kleje 

niezawierające rozpuszczalników. Następnie pokrywa się je siatką z włókna szklanego 

(wtopioną w zaprawę klejową) i osłania folią tłoczoną do wysokości płytek ceramicznych 

przyklejanych na zaprawę klejową. Należy zasypać odcinkami wykop stabilizując grunt 

warstwowo. 

7. demontaż starych i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej, 

8. zdemontowanie i po zamontowaniu ocieplenia montaż rur spustowych istniejących, 

nadających się do użytku, malowanie farbą olejną,  

9. dwukrotnie pomalowanie farbą olejną rynien, 

10. montaż kratek higrosterownych podokiennych w kuchniach , 

11. wymiana szafki gazowej i drzwiczek szafek elektrycznych,  

12. wymiana okienek piwnicznych na wykonane z PCW z nawiewnikami powietrza 

,współczynnik przenikania ciepła nie mniej jak 1,1w/mK ,  

13. wykonanie opaski z płytek „polbruk” 

14. remont schodów od strony ulicy i wejść do piwnic od strony ogrodów, okładziny w 

technologii płyt z betonu płukanego, barwionego ,  

15. montaż balustrad , po jednej stronie wzdłuż schodów od strony ulicy i wejściach do 

piwnic,  z rur stalowych, malowanie,  

16. zamontowanie nad wejściami do budynku zadaszeń z poliwęglanu – od strony ulicy,   

17. zamontowanie lamp oświetleniowych  przed wejściami do klatek schodowych – lampy 

typu LED z czujnikiem ruchu, 

18. remont balkonów od strony ogrodów- wymiana obróbek blacharskich, malowanie 

balustrad, naprawa płyt balkonowych w niezbędnym zakresie z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowej  
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19. montaż rusztowań , zadaszeń  nad wejściami do klatek schodowych na czas remontu i 

demontaż , montaż siatek ochronnych oraz zabezpieczenie okien, 

20. roboty towarzyszące,  wyszczególnione w załączonym przedmiarze robót 

 

9.2.1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbędna jest znajomość i posługiwanie się przez wykonawcę 

instrukcją ITB nr 334/02 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” 

Należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Nie 

dopuszcza się zastosowanie materiałów składowych z różnych systemów dociepleń. 

Projektuje się ocieplenie ścian styropianem grubości 14cm, oraz ocieplenie ościeży 

okiennych styropianem gr. 3 cm. 

 

Zalecenia ogólne do wykonania robót. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, bez opadów i przy wilgotności powietrza 

poniżej 80%, nie wskazane jest wykonywać prace na powierzchniach silnie 

nasłonecznionych, zaleca się osłony z gęstej siatki zamontowane na rusztowaniach. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna mieścić się w granicach 3mm 

do 6mm, a sąsiednie pasy tkaniny winny być przyklejone na zakład min. 10 cm w poziomie i 

pionie. 

Dwie warstwy tkaniny-siatki należy stosować na powierzchni ścian do wysokości parapetów 

okien parteru, oraz w strefie narożników ościeży drzwiowych. 

Obróbki blacharskie- parapety podokienne z blachy tytanowej winna wystawać min. 40 mm 

poza lico ściany, oraz szersze o 20 mm z każdej strony od szerokości okna.  

W celu zwiększenia odporności warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne należy 

zastosować podwójna siatkę do wysokości 2,0 m pow. terenu, w obramowaniach drzwi  i 

okien należy przed przyklejeniem siatki wkleić perforowane kątowniki ( aluminiowe z 

wtopioną siatką). 

Wyprawę elewacyjna z tynku silikonowego można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach 

od ułożenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk można układać w temperaturze nie niższej niż 

5°C i nie większej niż 25°C. Zabrania się wykonywania tynków podczas opadów, silnego 

wiatru i spadku temperatury poniżej 0°C w ciągu doby. 

 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 

Do ocieplenia ościeży okiennych i ościeży drzwi wejściowych do klatek schodowych należy 

zastosować styropian gr. 3 cm 

Styropian należy przykleić na całej powierzchni ościeży górnej poziomej i pionowych po 

zbiciu tynku i dokładnym oczyszczeniu i wyreperowaniu powierzchni ościeży. 

Dolne ościeża okienne ocieplić zachowując spadek, a następnie zamontować podokienniki 

zewnętrzne stosowne do grubości izolacji ściany, podokienniki na bokach powinny być 

wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio podciąć. Styki 

podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą uszczelniającą. Puste 

miejsca pod  podokiennikami w miarę możliwości wypełnić pianką poliuretanową. 

 

Ocieplenie styropianem przy otworach wentylacyjnych. 

Po przyklejeniu płyt styropianowych należy w miejscach otworów wentylacyjnych wyciąć 

otwory na osadzenie nowych kratek wentylacyjnych z siatkami zabezpieczającymi przed 

przedostaniem się do wewnątrz stropodachu ptactwa. 
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Prace związane z ociepleniem budynku. 

Wymiana okien piwnicznych 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących okien projekt przewiduje wymianę ich na nowe z 

profili PCV rozwierno-uchylne. 

Stolarkę okienną przeznaczoną do wymiany zaznaczono na rysunkach czerwona kropką.  

 

Opaska betonowa  

Wzdłuż ścian budynku zaprojektowano opaskę betonową.  

 

Malowanie ścian  

Ściany zewnętrzne podlegające ociepleniu należy pomalować farbami sylikonowymi.  

 

Materiały podstawowe 

 płyty styropianowe PS-E FS 15: samo gasnące, sezonowe (cięty na płyty po dwóch 

miesiącach od daty produkcji), o gęstości objętościowej min. 15-40 kg/m2, wymiary 

powierzchni płyty 100 x 50 cm, krawędzie ostre bez uszczerbków, 

 siatka z włókna szklanego: szerokość 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie 

uniemożliwiającym  przesunięcie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia 

(zaprawa klejowa), 

zaprawa klejowa : sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana  z wodą 

(zaprawa nadaje się do użytku po 10 minutach od momentu wymieszania z wodą), 

 podkład tynkarski: gotowy preparat, który po wyschnięciu daje cienką i szorstką powłokę 

wzmacniającą przyczepność tynku, nanosić za pomocą wałka lub pędzla, zabrania się 

stosować w postaci rozcieńczonej, 

 tynk sylikonowy barwiony w masie: tynk cienkowarstwowy o fakturze SN (drobny 

baranek) o ziarnie 1,5 mm, sucha mieszanka,  ilość dodawanej wody w celu uzyskania 

optymalnej konsystencji należy ściśle przestrzegać aż do zakończenia prac tynkarskich, 

• farby silikonowe elewacyjne: farby z palety barw Baumit. 

• płytki gresowe – schody wejściowe 

• rury spustowe i opierzenia z blachy tytanowej  

• rynny dachowe z blachy tytanowej 

Materiały pomocnicze 

 zaprawa tynkarska, 

 emulsja do gruntowania Uni-Grunt: służy do obniżenia chłonności podłoża, w postaci 

cieczy nakładany na powierzchnię ściany pędzlem, 

 kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kołki pcv wbijane z talerzykami, 

głębokość zakotwienia kołka w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić 8 cm, 

 listwa cokołowa: montowana na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy 

izolacji o szerokości dostosowanej do grubości izolacji, 

 listwy narożne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju 

poprzecznym  25*25 mm, 

 podkład pod farbę silikonową: do gruntowania podłoża pod malowanie elewacji farbami 

silikonowymi, 
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MEAMAX - doświetlacze nowej generacji 

 

 

Sprzęt 

Do wykonania robót termo-renowacyjnych ścian należy zastosować rusztowania zewnętrzne 

rurowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania. 

Rusztowanie powinno być osłonięte siatkami ochronnymi i zabezpieczone od porażenia 

piorunem 

 

9.3 Kolorystyka elewacji 

 

 
 

Do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego ul. Przedmiejskiej 16 i 1go Maja 46 w 

Wałczu kolorystykę ścian zewnętrznych budynku należy wykonać techniką malarską. 

Ściany po dociepleniu i wykonaniu tynków strukturalnych i zagruntowaniem podłoża wg 

projektu technicznego, należy pomalować dwukrotnie farbą elewacyjną w kolorze bazowym 

(piaskowym) wg. Palety barw BAUMIT Life. 

Rynny i rury spustowe przed malowaniem należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem oraz 

odtłuścić powierzchnie blach rozpuszczalnikiem benzynowym. 

Do malowania przyjęto farby samoczyszczące NanoporColor (Baumit NanoporColor) 
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 Kolorystyka wg palety barw BAUMIT - kolory piaskowe 

 LIFE 0188/0185 - Ściany - powierzchnie płaskie, 

 LIFE 0185/0188 - Ściany obwiednie, rynny i rury spustowe 

 Płytki ceramiczne kolor piaskowy - Cokół,  

 RAL 8001 - drzwi drewniane 

Do kolorystyki elewacji przyjęto kolor bazowy piaskowy. 

UWAGA! Przy robotach malarskich podział poszczególnych odcieni, należy rozpatrywać wg 

załączonych rysunków technicznych kolorystyki. Wykonawca ma obowiązek przed 

przystąpieniem do malowania elewacji, wykonać w naturze próbki malarskie (różnica barw 

naturalnych z barwami wzornika) i uzgodnić odcienie z projektantem lub przedstawicielem 

konserwatora zabytków. 

Uwaga: przy doborze kolorystyki w dobranym systemie numerację kolorów należy uzgodnić 

z projektantem. 

10. WARUNKI OCHRONY P-POŻ: 

Planowana termomodernizacja nie naruszy obowiązujących przepisów pożarowych. 

Przyjęty w projekcie system ocieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych budynku 

spełnia warunki techniczne pod względem bezpieczeństwa ppoż. a materiały użyte przy 

ociepleniu posiadają odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty. 

Budynek jako niski zakwalifikowano do kategorii ZL IV w klasie odporności pożarowej D. 

Konstrukcja nośna budynku, konstrukcja dachu, stropów i ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych są zgodne z parametrami odporności ogniowej elementów dla ZL IV D. 

Warunki ochrony p.poż. budynku bez zmian. 

Remont obejmuje jedynie strefę zewnętrzną obiektu. Zagadnienia p.poż. dotyczące 

wnętrza pozostają poza opracowaniem. 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

Całość prac powinna odbywać się pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z 

wymogami bhp i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały powinny  posiadać 

wymagane świadectwa i certyfikaty. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczalne do obrotu i 

stosowane w budownictwie. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją 

producentów materiałów budowlanych oraz instrukcją wykonywania dociepleń 

systemowych dotyczących ścian. Prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby 

uprawnionej z  zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Warunkiem 

uzyskania dużej trwałości ocieplenia ścian jest dobre wykonanie i wzajemna zgodność 

poszczególnych materiałów składowych pod względem mechanicznym i chemicznym. 

Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakościowych materiałów, często zastępczych a 

tym samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentów. Bezwzględnie należy 

przestrzegać reżimów technologicznych zalecanych przez producenta..   

Zgodnie z ustawa o ochronie środowiska i przyrody (Dz.U.z 2004r.Nr.62.poz.880 z 

późniejszymi zmianami) zalecany termin realizacji inwestycji od 16.10.-do.31 12.2011. W 

przypadku rozpoczęcia inwestycji w innym terminie inwestor przedstawi odpowiednie 

zaświadczenia spełniające wymogi powyższej ustawy. 
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