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O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

oświadczam iż, przedmiotowy projekt techniczny sporządzony został zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis techniczny 
 

1. Zakres robót do wykonania obejmuje : 
1. zbicie odparzonego i zwietrzałego tynku  na ścianach w niezbędnym zakresie, przyjęto – 15 

m2 z całości powierzchni.  
Jeśli tynk chcemy usunąć z małej powierzchni ściany, najlepszym rozwiązaniem jest użycie 
młotka i przecinaka. Przecinak trzymaj możliwie równolegle do ściany i skuwaj tynk, uderzając 
w przecinak młotkiem. Tynk należy skuwać od środka ściany w kierunku jej narożników. Gdy 
spod warstwy tynku widoczne będzie podłoże, prace możesz kontynuować wzdłuż odkrytej 
ściany. W ten sposób będziesz mieć pewność, że nie uszkodzisz muru znajdującego się pod 
warstwą tynku. 

2. uzupełnienie tynków zewnętrznych, kategorii III – przyjęto 15 m2  z  całkowitej powierzchni,    
Tynki zewnętrzne grubowarstwowe, zwane też tynkami tradycyjnymi uzyskuje się, mieszając 
piasek, cement, wapno i wodę. Można je przygotować samodzielnie, odmierzając składniki 
bądź kupić gotować mieszankę (jest łatwiejsza w nakładaniu i cechuje się lepszą 
wodoodpornością i paroprzepuszczalnością). Zwykle nakłada się je w 2 lub 3 warstwach. 
Pierwszą stanowi obrzutka, która poprawia przyczepność. Przed całkowitym jej związaniem 
nakłada się kolejną warstwę – wyrównującą. Tynki grubowarstwowe nadal stosuje się je do 
wykańczania  ścian jedno- i trójwarstwowych (nanosi się je bezpośrednio na mury) lub do 
renowacji starych tynków. 

3. ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych,  styropianem grubości 14 cm o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK, z robotami towarzyszącymi:  
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” ,   

3.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi przede wszystkim być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły). Jeśli tynki są odspojone od 
podłoża, trzeba je odkuć. Ich przyczepność sprawdza się poprzez ostukiwanie. Reparacji nie 
wymagają natomiast powierzchniowe rysy i pęknięcia, pod warunkiem że powstały one na 
tynkach, które dobrze trzymają się ściany. Niezwykle ważne jest, aby ściana była sucha. 
Miejsca zawilgocone mogą być siedliskiem dla mchów i glonów. Po usunięciu przyczyny 
zawilgocenia, miejsca te należy oczyścić na sucho szczotkami drucianymi, a następnie nasycić 
roztworem preparatu grzybobójczego. Nawet podłoża, które nie wymagały naprawy, 
potrzebują dokładnego oczyszczenia: najpierw usunięcia kurzu, a potem umycia ścian wodą 
pod ciśnieniem. Szczególnie starannie należy potraktować w tym zakresie nieotynkowane 
ceglane mury. Umyte podłoża muszą całkowicie wyschnąć przed przejściem do kolejnego 
etapu prac. 

3.2 Rozpoczęcie prac ociepleniowych 
Dolną krawędź ocieplenia zazwyczaj wyznacza się przy pomocy listew cokołowych 
(startowych). Muszą one być zamocowane kołkami rozporowymi, po 3 łączniki na metr 
bieżący. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa 
sztucznego. Zaleca się, aby listwy łączyć specjalnymi klipsami montażowymi, co usprawnia 
wypoziomowanie profilu. Pomiędzy listwami pozostawiony powinien być pozostawiony 
dystans około 2-3 mm. 
Przygotowanie zaprawy klejącej jest proste. Zawartość opakowania wsypuje się do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i miesza za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

3.3 Przyklejanie izolacji 
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Najpopularniejszą metodą nakładania kleju na płyty izolacji jest metoda obwodowo-
punktowa. Polega ona na tym, że zaprawę nanosi się po obwodzie płyty pasmem szerokości 
3-5 cm i dodatkowo, wewnątrz ramki, aplikuje się od 3 do 6 placków zaprawy. 
 
Płyty termoizolacyjne mocuje się ściśle jedna przy drugiej, od profilu cokołowego aż po gzyms 
czy okap dachu, z zachowaniem przewiązania styków pionowych (na tzw. mijankę). 
Wyjątkowe miejsca, w których płyty izolatora należy instalować tak, aby nie stykały się ze 
sobą, to naroża okien czy innych otworów w elewacji. 
Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć uderzeniem 
długiej pacy, tak aby znalazła się w jednej płaszczyźnie z sąsiednimi płytami. Jeśli zaprawa 
zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, trzeba ją zebrać. Płyt świeżo przyklejonych nie wolno 
poruszać, gdyż spowoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeśli płyta nie została dobrze 
przyklejona, to należy ją oderwać, zebrać zaprawę klejącą, po czym używając świeżej zaprawy 
przykleić ponownie. 
Po zakończeniu mocowania płyt ewentualne szczeliny pomiędzy płytami należy wypełnić 
klinami z tej samej izolacji, lub - w systemie z zastosowaniem płyt styropianowych - uzupełnić 
przy użyciu niskorozprężnej piany poliuretanowej zalecanej przez producenta systemu. Jej 
nadmiar, po stwardnieniu, ścinamy nożem. 

3.4 Łączniki mechaniczne 
Do mocowania płyt izolacji używa się łączników mechanicznych, o ile projektant uzna, że są 
one w danej sytuacji i na tym właśnie budynku wymagane. Ich liczba, rodzaj i długość oraz 
rozmieszczenie powinny być szczegółowo określone w projekcie ocieplenia. Rodzaj łączników 
zależny jest od rodzaju podłoża, w którym mają być one osadzone, oraz od zastosowanego 
materiału termoizolacyjnego. Warto pamiętać, że do mocowania płyt styropianowych można 
stosować łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego albo ze stali. 

3.5 Montaż podokienników 
Montaż obróbek blacharskich podokienników należy wykonać przed instalacją warstwy 
zbrojącej. 

3.6 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
Warstwa zbrojona stanowi ochronę izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Siatka z włókna szklanego ogranicza odkształcenia termiczne warstwy zbrojonej, zwiększa jej 
wytrzymałość i zapobiega pęknięciom. Wykonywanie warstwy zbrojonej wykonujemy w 
pierwszej kolejności w miejscach wymagających zwiększonego zabezpieczenia. 
Takimi miejscami są wszystkie naroża otworów okiennych i drzwiowych. Dodatkowe 
zabezpieczenie stanowią tu pasy siatki o wymiarach nie mniejszych niż 35x25 cm, wklejone 
pod kątem 45°. Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć w narożnikach otworów. Do 
wzmocnienia naroży służą profile narożnikowe z siatką. Stosowanie ich ułatwia kształtowanie 
naroży budynku i krawędzi ościeży. 
Zaprawę nakłada się przy pomocy metalowej pacy, warstwą o grubości zalecanej przez 
producenta, na powierzchni nieco większej niż szerokość siatki. Na świeżą zaprawę nakłada 
się pas siatki z włókna szklanego i zatapia go przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Łączna grubość 
warstwy zbrojonej powinna być zgodna z zaleceniami producenta systemu. Istotne jest, aby 
siatka wklejona była bez sfałdowań, a sąsiednie pasy łączyły się na zakłady wynoszące około 
10 cm. Dotyczy to wszelkich przypadków łączenia siatek. W niektórych przypadkach, w 
miejscach szczególnie narażonych na uderzenia, stosuje się dodatkową warstwę zbrojącą. 

3.7 Wykonywanie warstwy elewacyjnej 
Wykończenie powierzchni systemu ocieplającego stanowi wyprawa tynkarska, często 
nazywana po prostu tynkiem. Zabezpiecza ona wszystkie położone niżej warstwy przed 
wpływem warunków atmosferycznych oraz zwiększa wytrzymałość całości na uderzenia. 
Cienkowarstwowe tynki z reguły można wykonywać po ok. 3 dniach od zakończenia prac z 
warstwą zbrojoną. System robót powinien być tak zorganizowany, aby ekipa pracowała bez 
przerw, jednocześnie na minimum 2-3 poziomach rusztowania. 



7 

 

Powierzchni tynku można nadać jedną z kilku stosowanych na fasadach faktur. Uzyskuje się 
je za pomocą plastikowej packi. Możliwe jest także nakładanie tynku techniką maszynową, 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

4. ocieplenie ścian przy ościeżach okiennych styropianem grubości 2-3 mm z kolorystyka , 
uwzględnić zbicie tynku jeżeli istnieje taka potrzeba, 

5.  

 
6. 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,  
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 . 

7. 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.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 
Należy wykonać wykop do fundamentów. Na wyrapowane, czyli wyrównane zaprawą 
cementową i zagruntowane rozcieńczonym lepikiem ściany piwnicy nanosi się dwie, a nawet 
trzy warstwy lepiku asfaltowego, a następnie ściany projektuje się ocieplać płytami z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 10cm., który ma znikomą nasiąkliwość, a dodatkowo 
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chroni izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi (jest bardziej odporny na 
uszkodzenia mechaniczne niż styropian). 
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 wykop stabilizując grunt warstwowo. 

8. demontaż starych i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej, 
Parapety zewnętrzne muszą być stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie może 
dostać się pod okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety powinny być szczelnie 
połączone z ościeżnicą okna i ościeżem, żeby w czasie deszczu woda spłynęła po oknie i tynku 
na parapet, a potem dalej na ziemię, a nie pod okno. Aby woda ściekała, parapet zewnętrzny 
należy zamontować ze spadkiem 1-2% na zewnątrz. Musi on wystawać na 2,5-5 cm poza lico 
ściany. Wtedy spływająca po nim woda zostanie od niej kilka centymetrów odsunięta. 
Parapet zewnętrzny powinien być szerszy niż grubość warstwy ocieplenia, na której jest 
osadzany. Na końcu powinien mieć kapinos, czyli nadany taki kształt, żeby krople wody nie 
podciekały pod niego, ale w tym miejscu odrywały się od profilu i skapywały z dala od muru. 
W metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest podwinięty, w kompozytowych – 
zaokrąglony. Parapet zewnętrzny przygotowany do zamocowania, czyli z założonymi na 
końcach zaślepkami, przytwierdza się, gdy ościeże jest ocieplone i pokryte warstwą zbrojącą 
z siatką (narożniki przy parapecie powinny być wzmocnione dodatkowym skośnym pasem 
siatki). Parapet układa się na ociepleniu i przytwierdza mechanicznie do okna. Szczelinę pod 
parapetem trzeba wypełnić niskorozprężną pianką poliuretanową. Nie należy jej aplikować 
zbyt obficie, żeby jej nadmiar nie podniósł podokiennika. Dobrze jest na wszelki wypadek 
zaraz po aplikacji pianki obciążyć parapet na całej długości, np. cegłówkami. Wśród 
akcesoriów do systemów ociepleń są profile narożne, które powinny być zamocowane w 
warstwie zbrojonej na brzegu termoizolacji pod parapetem. Niektóre mają od góry pasek 
materiału uszczelniającego w wersji samoprzylepnej. Służy on do dokładnego połączenia 
profilu z parapetem. To rozwiązanie może się przydać, gdy pod parapet wkłada się minimalną 
ilość piany. 

9. zdemontowanie i po zamontowaniu ocieplenia montaż rur spustowych istniejących, 
nadających się do użytku, malowanie farbą olejną,  
Rury spustowe należy delikatnie zdemontować, składować w sposób bezpieczny, aby nie 
uległy uszkodzeniom. Po dociepleniu na przedłużonych uchwytach zamontować i 
wyregulować. Pomalować po odtłuszczeniu farbami olejnymi wg projektowanej kolorystyki. 

10. dwukrotnie pomalowanie farbą olejną rynien, 
Pomalować po odtłuszczeniu farbami olejnymi wg projektowanej kolorystyki. 

11. montaż kratek higrosterownych podokiennych w kuchniach , 
Nawiewnik ścienny higrosterowany EHT.302 + okap z siatką na owady 
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Zestaw HIGRO - nawiewnik ścienny higrosterowny EHT na przepust okrągły 100 mm + okap 
zewnętrzny z siatką na owady. Nawiewnik ścienny EHT jest alternatywą dla nawiewników 
okiennych. Można montować go zarówno w przepuście ściennym, jak i na kasecie rolet. 
Elementy:  EHT.780 - nawiewnik higrosterowany ścienny + AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką 
na owady 

12. wymiana szafki gazowej i drzwiczek szafek elektrycznych,  
Należy wymienić na nowe szafki gazowe i drzwiczki szafek elektrycznych. 

13. wymiana okienek piwnicznych na wykonane z PCW z nawiewnikami powietrza ,współczynnik 
przenikania ciepła nie mniej jak 1,1w/mK ,  
Okna piwniczne – wymienić na PVC -uchylne o wąskich profilach, częściowo usunąć uszczelki 
zastępując szczotką systemową (bariera dla kurzu). Opierzenia wyprawić od wewnątrz 
tynkiem wapiennym bez dodatku gipsu. 

14. wykonanie opaski z płytek „polbruk” 
Projektuje się opaskę szer. 50 cm. Opaski będą wykonane z kostki płukanej trento w kolorze 
szarym firmy Polbruk.  
Usunąć do właściwego poziomu wierzchnią warstwę gruntu (humusu). Wyrównać i zagęścić 
dno wykonanego koryta. 
Wykonać właściwy rodzaj podbudowy: 
– Polbruk, gr. 6 cm,  
– podsypka piaskowa, gr. 3-5cm 
– podbudowa żwirowa (utwardzona), gr. 5-15 cm 
Na tak przygotowane podłoże układa się Polbruk według wcześniej wybranego wzoru. 
Polbruk posiada wypusty, pozwalające utrzymać ok. 3 mm grubości spoiny. Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, kostkę należy przecinać na odpowiednich gilotynach lub przy użyciu pił do betonu. 
Po ułożeniu, Polbruk należy ubić przy pomocy wibratora płytowego, wyposażonego w płytę z 
wulkolanu lub gumy. 
Powstałe spoiny wypełnić suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. wmiatając 
go przy użyciu szczotki. 
 

 
 
WYKONANIE OBRZEGOWANIA 
Na wyrównanym podłożu lub warstwie podbudowy należy wykonać obrzegowanie 
nawierzchni. Zamontowane elementy oporowe wraz z nawierzchnią z kostek brukowych 
stanowią stabilną konstrukcję nośną i oddzielającą, zdolną do przenoszenia poziomych 
obciążeń użytkowych. 
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Obrzegowanie nawierzchni wykonuje się wykorzystując obrzeża trawnikowe, obrzeża 
palisadowe Tetra lub Meander, minipalisady lub krawężniki. Betonowe elementy brzegowe 
osadza się na głębokość ok. 10 cm fundamencie z półsuchego betonu C16/20, który układany 
jest na zagęszczonej warstwie podbudowy z tłucznia lub podsypce piaskowej. Obrzegowania 
należy układać z zachowaniem projektowanych wysokości i spadków nawierzchni. Jeżeli 
istnieje możliwość, rozstaw i odległość między obrzeżami zaleca się dopasować do 
wielokrotności wymiarowej kostki, poprzez wcześniejsze ułożenie pojedynczego rzędu kostek 
między nimi. Nie należy opierać się tylko na „katalogowych” wymiarach danej kostki, gdyż jej 
faktyczna szerokość i długość może różnić się o ułamki milimetra, co przy dużej ilości kostek 
daje rzeczywistą różnicę między obrzegowaniem nawet do kilku centymetrów. Krawężniki i 
obrzeża nie fugujemy, należy je układać zachowując między nimi szczeliny o szerokości 3-5 
mm. 

15. remont schodów od strony ulicy i wejść do piwnic od strony ogrodów, okładziny w technologii 
płyt z betonu płukanego, barwionego ,  
Prowadzące z istn. chodnika w kierunku budynku będzie to 6 stopni o wysokości 15cm i 
szerokości stopnic od 35cm do 120cm 
- Przewiduje się likwidację istn. schodów. 
 

 
 

- Materiał nawierzchni – Płyty betonowe z fakturą porowatą tzw. Beton płukany w wykonaniu 
takim samym jak produkowane przez firmę STYL- BET PW Jurewicz i Paradowski z Drawska 
Pomorskiego WWW.styl-bet.com.pl w kolorze piaskowym. 
- Nastopnice i podstopnice, posadzka spocznika oraz utwardzenie terenu przy wejściu 
grubości 5cm ; elementy na stopnie wykonać z trzech części a na spoczniku ułożyć płyty 
40x40cm. Faktura powierzchni płyt musi być szorstka i antypoślizgowa. Płyty nastopnicowe 
muszą mieć łagodnie zaokrąglone krawędzie noska . 
- Wycieraczka zewnętrzna absorpcyjna posiadająca gumowe elementy czyszczące osadzone 
w aluminiowych profilach nośnych oraz aluminiowe grzybki czyszczące. Powinna 
charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną jak dla ciągów komunikacyjnych o 
dużym natężeniu ruchu pieszego i wózków. Elementy wycieraczki muszą być odporne na 
wahania temperatury od -20 C do +70C. Wysokość konstrukcji aluminiowej = 18mm, 
wysokość całkowita 22mm; wymiar wycieraczki 1,35 x 0,85m. Należy zakupić wycieraczkę wg 
powyższego opisu – np. w firmie POLMAR PROFIL WWW.polmar.top.pl typ Tokio lub Bonn 

16. montaż balustrad , po jednej stronie wzdłuż schodów od strony ulicy i wejściach do piwnic,  z 
rur stalowych, malowanie,  
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Balustrada ze stali nierdzewnej foliowanej taka jak w katalogu MEVACO (info-
poznan@mevaco.pl): 
- słupki profil zamknięty 40x40x5mm lub fi 40, 
- wypełnienie z 2 prętów, 
- pochwyty profil zamknięty o średnicy 60mm, 
- blachy, pręty, łączniki stanowiące komplet wg jednego systemu, wg rysunku i katalogu 
systemu 

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

 

 

Aluminiowy daszek nad drzwi wejściowe od ulicy Przedmiejskiej i 1 Go Maja. Kolor: płyta 

bezbarwna / profil brązowy. Struktura: akryl / aluminium. Wymiar [cm]: 160x90 

Model: Daszek płaski z akrylu 
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18. zamontowanie lamp oświetleniowych  przed wejściami do klatek schodowych – lampy typu 
LED z czujnikiem ruchu, 
Naświetlacz ogrodowy LED TOS z czujnikiem ruchu PIR 30W 4000K 2200lm IP65 czarny Orno 

 
Naświetlacz zewnętrzny LED TOS Orno wyposażony w czujnik ruchu PIR. Naświetlacz w 
kolorze czarnym o mocy 30W w barwie neutralnej 4000K oraz strumieniu świetlnym 2200lm, 
posiada stopień ochrony IP65. 
 

19. remont balkonów od strony ogrodów- wymiana obróbek blacharskich, malowanie balustrad, 
naprawa płyt balkonowych w niezbędnym zakresie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej  
Z powierzchni balkonu trzeba usunąć odspojone fragmenty – przygotowanie podłoża przed 
nakładaniem warstw naprawczych ma decydujące znaczenie dla ich trwałości. Odsłoniętą stal 
zbrojeniową należy oczyścić mechanicznie, następnie odkurzyć lub umyć wodą pod 
ciśnieniem. Do oczyszczenia stali ze skorodowanych warstw można użyć wiertarki z drucianą 
końcówką. Oczyszczone zbrojenie pokrywa się preparatem antykorozyjnym zalecanym przez 
producenta systemu do naprawy balkonów, którego produkty będa stosowane. Może to być 
powłoka malarska albo zaprawa nakładana pędzlem lub szczotką. Preparatem 
antykorozyjnym należy pokryć całą odsłoniętą powierzchnię zbrojenia. Po przygotowaniu 
podłoża nakłada się warstwę sczepną, która gwarantuje, że zaprawa naprawcza zostanie 
trwale połączona z podłożem. Warstwę sczepną trzeba nanieść na nieco większą 
powierzchnię niż ta, która ma być naprawiana. Ubytki w betonie wypełnia się zaprawą 
naprawczą, nazywaną czasem zaprawą wyrównawczą. Można nakładać kilka warstw zaprawy 
naprawczej, ale trzeba wtedy pamiętać o położeniu między nimi warstwy sczepnej. Podłoże 
po nałożeniu zaprawy naprawczej wyrównuje się specjalną szpachlą. Należy ją nakładać 
równomiernie warstwą grubości 1-10 mm. Trzeba pamiętać o zrobieniu spadku w kierunku 
zewnętrznej krawędzi balkonu. Gruntowanie płyty balkonowej - Używa się do tego 
specjalnych preparatów zmniejszających nasiąkliwość tych części podłoża, które zostały 
poddane renowacji i wzmacniają jednocześnie powierzchnię, która nie była odnawiana. W 
ten sposób przygotowują ją do ułożenia izolacji przeciwwilgociowej. Preparat gruntujący 
może być naniesiony wałkiem albo pędzlem. Układanie izolacji - Do uszczelniania balkonów 
stosowane są najczęściej zaprawy wodoszczelne, które nanosi się w dwóch warstwach. 
Bezspoinowa, elastyczna powłoka zabezpiecza przed wilgocią i spływającą po balkonie wodą. 
Niektórzy producenci zalecają, by pierwszą warstwę folii wzmocnić, wkładając w nią przed 
zastygnięciem tkaninę z włókna szklanego. W miejscach narażonych na intensywne opady 
trzeba nałożyć trzecią warstwę zaprawy. Układanie okładziny z płytek - Dopiero po 
całkowitym wyschnięciu zapraw uszczelniających można przyklejać okładzinę balkonową. 
Do przyklejania płytek ceramicznych musi zostać użyty klej o wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej, który jest jednocześnie elastyczny. Nakłada się go nie tylko na płytę balkonu, 
lecz także na płytkę, która ma być przyklejana. Inaczej można postępować tylko wtedy, gdy 



13 

 

stosowana jest specjalna półpłynna zaprawa do klejenia kontaktowego przeznaczona 
wyłącznie do nanoszenia na podłoże. 
Spoinowanie płytek ceramicznych wykonuje się spoiną z dodatkiem emulsji elastycznej – 
taką, która wytrzyma zmiany temperatury i naprężenia przez nie powodowane. Spoinowanie 
można rozpocząć nie wcześniej niż 24 godziny po przyklejeniu płytek, ale niektóre preparaty 
wymagają nawet trzydniowej przerwy. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych używa się mas 
silikonowych.  

20. montaż rusztowań , zadaszeń  nad wejściami do klatek schodowych na czas remontu i 
demontaż , montaż siatek ochronnych oraz zabezpieczenie okien, 
Należy w czasie prowadzenia prac zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i osób 
korzystających z budynku mieszkalnego. 

21. roboty towarzyszące,  wyszczególnione w załączonym przedmiarze robót 
Zakres wszystkich robót należy rozpatrywać łącznie z kosztorysem ofertowym, przedmiarem 
i dokumentacja projektową. Nadrzędną wartość posiada dokumentacja projektowa kosztorys 
i przedmiar są elementami uzupełniającymi. 
  
Rysunek 1. Metoda lekko-mokra 
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Rysunek 2 rozmieszczenie kleju na płycie 
 

 
 
lub 
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Rysunek 3 Układanie płyt przy ościeżach zamknięć otworów pokazano na poniższym rysunku: 
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Rysunek 4 Przykładowe rozmieszczenie łączników mocujących pokazano na poniższym 
rysunku. 
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