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UWAGA 

1. Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień 

publicznych. Zgodnie z art. 29.  USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot 

zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie 

przedmiotu zamówienia można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”.  

Niniejszy projekt techniczny został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na 

dostawę urządzeń i wykonanie instalacji itp. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości 

sporządzenie projektu technicznego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne 

jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób 

opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia niezależnych ofert, 

zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta 

urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki: 

• Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami 

określonymi w niniejszym projekcie 

• Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic 

dotyczących wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym 

uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze 

względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców 

przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. 

parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, 

zapotrzebowania energii dla urządzeń ( niewskazane jest zwiększenie 

zapotrzebowania energii wskutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym 

zapotrzebowaniu energii). Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać 

uzgodnione z projektantem. 

2. Projekt należy odczytywać równorzędnie ze wszystkimi branżami: 

• Architektoniczna (opisy i rysunki) 

• Konstrukcyjna (opisy i rysunki) 

• Sanitarna (opisy i rysunki) 

• Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki) 
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OPIS TECHNICZNY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji o nazwie: 

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki z wew. inst. wod.-kan., c.o., elektryczną i gazową 

oraz zewn. inst. gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj. 4,85m3) oraz kanalizacji sanit. 

(bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3).. Adres inwestycji: dz. o nr ewid. 

178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obręb ewid. Wygoda 0039, jedn. ewid. 200702_2, Łomża, 

pow. łomżyński, woj. podlaskie. Inwestorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą 

w Podgórzu, ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt opracowano w oparciu o: 

• zlecenie inwestora; 

• Decyzja o warunkach zabudowy 

• mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500; 

• obowiązujące normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane; 

• uzgodnienia międzybranżowe; 

• uzgodnienia z inwestorem. 

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 
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UWAGA 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 

sieci i innych elementów (drzew, ogrodzenia itp.) łącznie z odkrywkami w celu potwierdzenia 

ich miejsca. Należy również rozebrać elementy do rozbiórki. 

2.1. UTWARDZENIA 

2.1.1. Chodniki i utwardzenia 

• Chodniki i utwardzenia 

Chodniki i utwardzenia (część pieszo jezdną) projektuje się jak na zagospodarowaniu.. 

Wierzchnia warstwa z kostki drobnowymiarowej kolor kostki i obrzeży do uzgodnienia z 

inwestorem. 

• Chodniki – wejścia i pochylnie 

W przekroju wykonać analogicznie jak chodnik. Budynek od strony północnej znajduję 

się na rzędnej ternu, dzięki czemu do budynku będą miały dostęp osoby niepełnosprawne.  

• Miejsce na śmietniki  

Miejsce na śmietniki projektowane. Śmietniki należy umieści np. w osłonach na kosze 

lub we wiatach śmietnikowych 
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Lp. Wyposażenie Dane techniczne Grafika Ilość 

2. 

Pojemnik na 

odpady 

zmieszane 

 

Pojemność 240 L na dwóch kółkach 

zamykany od góry; kółka pełne gumowe 

 

 

4 

 

2.2. TEREN ZIELONY 

Wytyczne dla gleby: 

Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Dla 

trawników optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, 

łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu 

podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie 

ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-

25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² 

dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić 

na mniej więcej dwa tygodnie. 

Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem przesianym 

przez siatkę o drobnych oczkach (około 5 m³/100 m²), substratem torfowym albo nawozem 

wieloskładnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilości 3-5 kg/100 m²). Aby rośliny mogły 

stopniowo korzystać z substancji odżywczych, nawóz chemiczny warto podać w dwóch 

dawkach: najpierw rozsypać 2-3 kg/100 m² i przekopać na głębokość szpadla, a następnie 

1-2 kg/100 m² dokładnie rozgrabić. Wiosną można też zastosować nawóz do trawników o 

spowolnionym działaniu (Substral, Pokon), z którego składniki stopniowo przenikają do gleby 

przez trzy-sześć miesięcy. Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika.  

Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a 

drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz 

trzeba lekko wymieszać z glebą. Każdorazowo należy uwzględnić opis gleby dotyczący 

zastosowanej trawy. 

Wytyczne do zastosowanej trawy  

Przeznaczenie: Na parkingi, Do intensywnego użytkowania, tereny narażone na niedobór 

wody. 
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Skład: życica trwała 10%, Wiechlina łąkowa 10%, Kostrzewa trzcinowa 80%. 

Mieszanka doskonale sprawdza się w czasie zasiewania nowych boisk w tym trawników 

mocno użytkowanych. Głównym składnikiem danej mieszanki jest wiechlina łąkowa. 

Zastosowano tu tylko tą odmianę danej rośliny, która wschodzi i rozrasta się w krótkim 

czasie. Z uwagi na drugi składnik mieszanki, którym jest życica trwała, uzyskaną murawę 

można kosić nawet bardzo nisko. 

Mieszanka ta pozwala na uzyskanie trawy bardzo odpornej na deptanie. Tym sposobem 

uzyskana murawa jest bardzo odporna na zniszczenia i niekorzystne warunki. Godnie 

reprezentuje każde boisko oraz czyni je bardziej funkcjonalnym i bezpiecznym dla 

użytkowników. Odpowiednio pielęgnowana poprzez koszenie, wygląda niezwykle atrakcyjnie. 

To dzięki tej mieszance, w krótkim czasie można uzyskać atrakcyjną murawę. 

Po stronie wykonawcy przez okres 12 miesięcy po końcowym odbiorze budynku leży 

pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. 

2.3. OGRODZENIE 

Ogrodzenie projektowane. Ogrodzenie projektuje się z typowych elementów zimno 

giętych na fundamencie betonowym. Malowane proszkowo min 1×warstwa podkładowa + 2 

warstwy wierzchnie. Kolor jak okna budynku głównego. Całość wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania oraz wytycznymi wybranego producenta. 

Wszelkie dekle i kapturki na słupki muszą wykonane jako element metalowy, zespawane 

na stałe i pomalowane jak ogrodzenie w całości ze słupkiem. Wszelkie śruby i nakrętki 

projektuje się z łbem kulistym, kolor jak ogrodzenie. Rysunek z ogrodzeniem pokazuje 

minimalne zagłębienie, przy skarpach wykonać zagłębienie odpowiednio większe na 

przemarzanie. 

2.4. MAŁA ARCHITEKTURA 

Dokładne miejsce wg wytycznych inwestora.  

Stojak na 5 rowerów - 1 szt., wykonany ze stali nierdzewnej. Mocowanie wg wytycznych 

wybranego producenta. 

 

Pojemnik na śmieci złożony z wielokolorowych listewek wykonanych ze stali 

lakierowanej w takich kolorach z palety RAL:   
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Listwa o grubości 4 mm. Powłoka o grubości 3 mm. Kosz dostępny z polietylenową 

wkładką wewnętrzną lub z workiem. Średnica: 650 mm, 

wysokość: 920 mm. Ilość 20 szt. w miejscach wskazanych 

przez zamawiającego. Mocowanie do podłoża wg wytycznych 

wybranego producenta. 

 

 

W trakcie budowy należy zwrócić uwagę na istniejące 

zagospodarowanie terenu: mała architektura, zieleń urządzona. Obiekty te powinny być w 

należyty sposób zabezpieczone tak, by nie uległy uszkodzeniu.  
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3. OPIS DO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ. 

3.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

3.1.1. Warunki ogólne rozbiórki 

W ramach robót rozbiórkowych w trakcie I etapu należy: 

• Zdemontować istniejące ocieplenie na wskazanych fragmentach ścian  

• Wykonać nowoprojektowane otwory w istniejących ścianach (zgodnie z 

rysunkiem) 

• Zdemontować wskazane istniejące okna oraz drzwi oraz rozebrać wskazane 

ściany lub fragmenty ścian 

Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się wykorzystywania stropów, klatek 

schodowych i rusztowań do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy 

powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie lub 

rusztowaniu. Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się jedynie 

po dodatkowych podkładach drewnianych. 

Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 

przez zrzut bezpośredni. należy stosować specjalne zsypy do gruzu. 

Nośność stropów i klatki schodowej powinien na bieżąco sprawdzać kierownik rozbiórki. 

Nie wolno obalać ścian i słupów przez podkopywanie lub podcinanie. 

UWAGA. Roboty należy przeprowadzać etapami, rozpoczynając od poziomu najwyższego 

i kończąc na poziomie parteru. 

3.1.2. Ogólne roboty rozbiórkowe 

• Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej  

Częściowo stolarka do demontażu i utylizacji w miejsce wskazane przez inwestora – 

materiał pozostaje inwestora. Okna i drzwi nadające się do ponownego użytku należy 

zdemontować tak aby ich nie uszkodzić. 

• Rozbiórka ścian nośnych  

Częściową rozbiórkę ściany należy rozpocząć od odbicia tynków. Po usunięciu z miejsca 

roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian z cegły ceramicznej od góry sposobem 

ręcznym, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Cegły usuwać poza rozbierany 

budynek. 
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UWAGA. Przy wykonywaniu zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne stropów. 

• Skuć istniejący tynk z ścian nośnych i ścian działowych oraz z stropów w 

całości 

Skuć istniejące tynki (względnie terakoty) z istniejących ścian nośnych i ścian 

działowych. Skuć istniejące tynki z sufitów. Gruz z miejsca roboczego usunąć. 

• Wykonanie bruzd w ścianach 

Bruzdy pod projektowane ścianki działowe. Pod projektowane ścianki działowe lekkie o 

konstrukcji szkieletowej wykonać bruzdy w ścianach istniejących. Przykładowy sposób 

połączenia ściany działowej ze ścianą konstrukcyjną w pozostawionej bruździe: 

Bruzdy pod projektowaną instalację. Wykonanie 

bruzd w ścianach pod projektowaną instalację wykonać 

zgodnie z następującymi wskazaniami. Dokładne miejsce 

wykonania bruzdy - wg rysunków branży elektrycznej i 

branży sanitarnej. 
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Zasady wykonywania bruzd w ścianach istniejących: 

Bruzdy poziome i ukośne w ścianach: Bruzdy pionowe w gotowym murze: 

 

 

  

UWAGA. W ścianach o grubości ponad 15 cm dopuszczalną głębokość bruzd można 

zwiększyć o 1cm, pod warunkiem, że do cięcia użyje się frezarki lub bruzdownicy elektrycznej. 

Bruzdy poziome lub ukośne można wykonywać tylko z jednej strony ściany. Jeśli frezarką 

lub bruzdownicą wycina się bruzdy o głębokości 1cm, a ściana ma grubość 22,5cm lub większą, 

mogą one znajdować się po obu stronach ściany, w tej samej linii. 

Odległość między wnękami w instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 

dwukrotna szerokość szerszej z nich. Odległość między wnęką a otworem nie może być 

mniejsza niż szerokość wnęki. 

UWAGA. Bruzdy i wnęki w ścianach nośnych nie mogą pogorszyć stateczności ściany. 

Bruzdy i wnęki nie powinny przechodzić przez nadproża lub inne elementy konstrukcyjne 

wbudowane w ścianę ani być wykonywane w zbrojonych elementach konstrukcji murowanych, 

jeśli nie zostały uwzględnione przez projektanta (wg rysunków branży konstrukcyjnej). 
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Niewłaściwe jest również wykonywanie znacznej liczby przewiertów w celu 

przepuszczenia przez ścianę kabli elektrycznych. 

3.1.3. Segregacja odpadów, transport, utylizacja 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystywane jako surowce wtórne. 

Dla każdego z materiałów rozbiórkowych należy dokonać indywidualnej oceny stanu 

technicznego elementu w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz 

samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w 

czasie jazdy. 

Materiał pozostaje własnością inwestora, wywóz w miejsce przez niego wskazane. 

3.2. REMONTOWE ROBOTY BUDOWLANE 

3.2.1. Ścianki działowe 

 Opis materiału 

 Ścianki działowe wykonać w systemie szkieletowym – wykonane ze słupków 

wypełnionych pomiędzy wełną mineralną. 

Uwaga. Ścianki działowe o izolacyjności akustycznej wskazanej na rysunkach 

wykonawczych. 

 Roboty budowlane 

Kolejność wykonywania robót: 

Wytyczenie ściany: przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub 

lineału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanieść przebieg ściany za 

pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Profile UW mocować do posadzek i 

stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych max co 1m. Dla 

uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 

podklejone akustyczną taśmą uszczelniającą.  

Montaż profili słupkowych: Profile CW powinny mieć u góry luz min 1cm, należy jednak 

pamiętać, że muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5cm. Profil 

słupkowy CW wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. 
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Pokrycie pierwszej strony ściany: Należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 

120cm, a odstęp między wkrętami powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym, 

przy pierwszej warstwie płyt, odstęp między wkrętami powinien wynosić 75 cm. Przy 

mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Należy pamiętać, iż 

płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10mm. 

Izolacja przestrzeni między płytami wełną szklaną: po opłytowaniu pierwszej warstwy 

ściany i ułożeniu w środku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej) należy umieścić między 

profilami płyty z wełny szklanej. Dzięki swoim wymiarom oraz sprężystości, płyty idealnie 

wypełniają przestrzenie między profilami. 

Pokrycie drugiej strony ściany: należy rozpocząć od przykręcenia płyt szerokości 60cm, 

tak, aby krawędzie płyt po obu stronach ściany się nie pokrywały, a ich przesunięcie 

względem siebie było równe rozstawowi profili słupkowych. Po zamknięciu drugiej strony 

ściana zyskuje ostateczną stabilność. 

UWAGA. Należy całkowicie wypełnić wełną mineralną przestrzeń między profilami. 

Materiały należy układać szczelnie, żeby uniknąć liniowych mostków akustycznych. 

UWAGA. Montaż i wykonanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

3.2.2. Prace udrażniające 

• Roboty budowlane 

 Należy udrożnić całą kanalizację deszczową. 

3.3. IZOLACJE TERMICZNE 

3.3.1. Elewacja 

W nowej części ściany ocieplić styropianem.  

• opis materiału 

Rodzaj wykończenia W budynku projektowanym 

Ściany nadziemia Styropian 15 cm (λ = 0,032) 

Styropian 15 cm (λ = 0,032) płyta  

 Styropian mocowany do muru za pomocą kleju (ilość zgodnie z wytycznymi producenta) 

i min. 1 kołek na 1 płytę styropianu o wym. 50×100cm): 

współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,042 [W/mK]  

grubość T(2) ± 1 mm długość L(2) ± 2 mm szerokość W(2) ± 2 mm  
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prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm  

płaskość P(10) ± 5 mm  

 

• roboty budowlane 

OBRÓBKA TYNKARSKA (metoda lekka mokra) 

a. Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy ocenić stan techniczny i geometrię 

podłoża. Podłoże powinno być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, 

pozbawione elementów zmniejszających przyczepność płyt, takich jak: kurz, olej szalunkowy, 

wykwity, powłoki antyadhezyjne oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Niewielkie 

nierówności (do 2cm), defekty, ubytki wyrównujemy za pomocą murarskiej zaprawy 

wyrównującej. Większe nierówności (ponad 2cm) można zlikwidować poprzez różnicowanie 

grubości styropianu. 

Uwaga: Nie dopuszcza się wyrównywania podłoża poprzez podklejanie 

cienkowarstwowych płyt z wełny. 

b. Montaż listwy cokołowej - cokół wysunięty: 

Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu 

i zaznaczyć ją na ścianie. Listwa cokołowa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu 

pierwszej i kolejnych warstw płyt z wełny mineralnej. Stanowi równocześnie wzmocnienie 

dolnej krawędzi ocieplenia. Listwę cokołową montuje się wokół całego budynku. Powinna ona 

być dopasowana do grubości płyt z polistyrenu ekstrudowanego i montowana za pomocą 

montażowych łączników mechanicznych rozmieszczonych w ilości po 3 łączniki na metr 

bieżący. Na narożach budynku listwę cokołową należy dociąć pod odpowiednim kątem 

i zamocować mechanicznie. W przypadku łączenia dwóch listew należy pamiętać 
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o zamocowaniu mechanicznym ich krawędzi. Wszelkie nierówności ścian pod listwami należy 

wyrównywać podkładkami dystansowymi.  

Pas cokołowy wokół ścian budynku powinien mieć wysokość 140 - 200 cm ponad 

poziomem otaczającego terenu - wg projektu wykonawczego rysunków architektury. 

c. Mocowanie płyt  

Płyty styropianowe należy przyklejać do ściany zaprawą klejącą, przygotowaną zgodnie 

z zaleceniami producenta (instrukcje, karty techniczne). Zaprawę klejącą nakładamy na płytę 

metodą: 

• obwodowo‑punktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć pasmowo 

na obrzeżach płyt o szerokości 4‑6cm, a na pozostałej powierzchni płyty 

punktowo, kilkoma plackami (od 3do 8). Łączna powierzchnia kleju

 powinna pokryć 40% powierzchni płyty. 

 

• grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku bardzo równych 

powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 

lub 10 mm. 

Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 

na podłoże. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami zaprawą klejącą, 

ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych. Ewentualne szczeliny 

wypełniamy odpowiednią pianką. 

d. Płyty styropianu należy układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, 

czyli z przesunięciem o pół długości płyty od dołu do góry zaczynając od rogu 

ściany. Należy pamiętać również o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę. 

Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów drzwiowych i okiennych 
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UWAGA. Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt. 

Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić 

do ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są 

zjawiskiem normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną przez normę PN‑EN 

13163. Takie szczeliny należy wypełnić zalecanymi przez producenta systemu masami 

uszczelniających (np. obojętną dla wełny pianką wg wytycznych wybranego producenta). Nie 

należy używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych 

mechanicznie.  
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Płyty wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju. 

Wszelkie nierówności i uskoki na powierzchni płyt należy przeszlifować do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiększamy również przyczepność kleju 

do powierzchni płyt. 

Dodatkowo projektuje się mocowania za pomocą 4 kołków na 1 płytę. Kołki należy 

osadzić na głębokości ok 25mm i zakończyć odpowiednim korkiem 

z wełny. 

UWAGA: W metodzie lekkiej‑mokrej niedopuszczalne jest 

pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych. 

UWAGA: Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej 

warstwy wełny przez dłuższy okres czasu. Prowadzi to do osłabienia struktury. Płyty 

należy przyklejać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, podczas pogody 

bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia 

należy stosować siatki ochronne.  

e. Klej do warstwy zbrojonej – tkanina zbrojona z włókna szklanego - klej do 

warstwy zbrojonej 

▪ Wykonanie siatki przy otworach okiennych i drzwiowych 

 
▪ Wzmocnienia – dodatkowa siatka w narożach otworów okiennych i drzwiowych 
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▪ Następnie należy nałozyć klej, wtopić siatkę i ponownie nałożyć klej 

▪ Powierzchnię należy dokładnie wygładzić  

▪ Po zakończeniu prac przy warstwie zbrojonej i całkowitym wyschnięciu zaprawy 

klejącej nierówności powierzchni należy zeszlifować papierem ściernym. 

▪ Przed nałożeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia 

chłonności podłoża, zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwień i 

prawidłowego wykonania struktury tynku, warstwę zbrojoną należy zagruntować 

Podkładem Gruntującym (w zależności od rodzaju nakładanego tynku) w kolorze 

zbliżonym do koloru tynku. 

Należy pamiętać, aby wyprawę tynkarską nałożyć nie wcześniej niż po 3 dniach i 

nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 

▪ Masę tynkarską należy nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i 

rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Następnie zatrzeć płaską 

pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury (baranek - ruchami 

kolistymi, kornik - pionowo lub poziomo). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia 

różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z 

wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 

na styku kolorów itp.). Proces schnięcia wypraw tynkarskich, niezależnie od rodzaju, 

polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa 

mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej 

wilgotności względnej powietrza proces wysychania może się wydłużyć. 

▪ Masę tynkarską pomalować, wykonać gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego 

producenta. 

COKÓŁ WYRÓWNANY - OBRÓBKA TYNKARSKA (metoda lekka mokra) 

Płyty przyklejane do ściany za pomocą grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na 

łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki. Super elastyczna nisko rozprężna pianka 

poliuretanowa o doskonałej przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży 

budowlanych, np.  betonu, kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu 

tworzyw sztucznych.  Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia 

elastycznego - zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy 

deformacji wymiarów do 50% (pianka standardowa < 10%).  Eliminuje powstawanie pęknięć i 

szczelin włosowatych.  Gwarantuje najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w =  60  

dB)  –  potwierdzoną  badaniami  i.f.t.  Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej.  Bardzo 

niska emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  
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Dane techniczne: 

 

 

UWAGA. Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.3.2. Ściany fundamentowe 

• Opis materiału 

Rodzaj Wykończenia W budynku projektowanym 

Ścian fundamentowych 

Nowa ściana - Polistyren ekstrudowany 15 cm (min λ = 0,033) 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (300 kPa) frezowane na zakładkę. 

Wodoodporny. 

Parametry: 

▪ Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. (wytrzymałość 

na ściskanie) kPa ≥ 300 PN-EN 826  

▪ Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. - kPa ≥ 350 

PN-EN 826  

▪ Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu wzgl. - kPa ≥ 170 

PN-EN 826  

▪ Osiągane średnie naprężenie ściskające przy 5% odkształceniu wzgl.- kPa ≥ 230 

PN-EN 826 

▪ Osiągany średni moduł elastyczności MPa ≥ 12 PN-EN 826  

▪ Deklarowane pełzanie przy ściskaniu CC (2,5/2/50) kPa ≥ 170 PN-EN 1606 + AC  

▪ Deklarowane odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i 

temperatury, przy obciążeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C DLT (2) % ≤ 5 PN-EN 

1605  
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▪ Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) % ≤ 0,7 PN-

EN12087 + A1  

▪ Osiągana średnia nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - % ≤ 0,3 PN-

EN12087 + A1 

▪ Długość płyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822  

▪ Szerokość płyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822 

▪ Prostokątność płyty na długości i szerokości - mm/m 5 PN-EN 824  

▪ Płaskość płyty na długości i szerokości - mm/m 6 PN-EN 825 

• Roboty budowlane 

Płyty przyklejane do ściany za pomocą grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na 

łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki. Superelastyczna nisko rozprężna pianka 

poliuretanowa o doskonałej przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży 

budowlanych, np.  betonu, kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu 

tworzyw sztucznych.  Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia 

elastycznego - zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy 

deformacji wymiarów do 50% (pianka standardowa < 10%).  Eliminuje powstawanie pęknięć i 

szczelin włosowatych.  Gwarantuje najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w =  60  

dB)  –  potwierdzoną  badaniami  i.f.t.  Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej.  Bardzo 

niska emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  

Dane techniczne: 

 

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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3.3.3. Podłoga na gruncie 

• Opis materiału 

Rodzaj wykończenia W budynku projektowanym 

Podłogi na gruncie Styropian EPS 100 15 cm (min λ = 0,030) 

Parametry: 

▪ Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012  

▪ Współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,030 [W/mK]  

▪ Klasa reakcji na ogień – E  

▪ Grubość T (2) ± 2 mm długość L (3) ± 3 mm szerokość W (3) ± 3 mm  

▪ Prostokątność Sb (5) ± 5 mm/1000 mm  

▪ Płaskość P (10) ± 10 mm  

▪ Wytrzymałość na zginanie BS150 150kPa 

▪ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS (10)100 ≥ 100kPa 

▪ Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 

0,2%  

▪ Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS (70,-

)2  2%  

▪ Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT 

(1)5  5% 

• Roboty budowlane 

Na przygotowane podłoże układamy płyty styropianu (min 2 warstwy układane 

naprzemiennie), na łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki. Super elastyczna nisko 

rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz 

typowych podłoży budowlanych, np. betonu, kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, 

metali i wielu tworzyw sztucznych.  Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością 

odkształcenia elastycznego -    zachowuje pełną elastyczność i regularną strukturę 

materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka standardowa < 10%).  Eliminuje 

powstawanie pęknięć i szczelin włosowatych.  Gwarantuje najwyższą izolacyjność akustyczną 

spojenia (R ST,w =  60  dB)  –  potwierdzoną  badaniami  i.f.t.  Rosenheim i Instytutu Techniki 

Budowlanej.  Bardzo niska emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem 

EC1Plus.  
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Dane techniczne: 

 

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wytyczne mocowania płyt podłogowych: 

▪ Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz 

wytycznymi w projekcie budowlanym. 

▪ Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy sprawdzić stan 

podłoża. Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je 

wyrównać.  

▪ Płyty montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji 

przeciwwilgociowej w postaci mas uszczelniających, bitumicznych, folii PE lub 

podkładowej papy. 

▪ Układanie płyt rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt układać od ściany 

dociskając je do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać "na 

cegiełkę" unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty 

należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza płyty izolacyjnie 

przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego. 

3.3.4. Strop pośredni między kondygnacyjny 

• Opis materiału 

Rodzaj wykończenia W budynku projektowanym 

Strop pośredni - między 

kondygnacyjny 

Styropian o zmiennej grubości na istniejącym stropie (λ = 0,033) 

Styropian 5 cm na projektowanym stropie 

▪ współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,042 [W/mK]  

▪ klasa reakcji na ogień – E  

▪ grubość T (2) ± 2 mm długość L (3) ± 3 mm szerokość W (3) ± 3 mm  

▪ prostokątność Sb (5) ± 5 mm/1000 mm  
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▪ płaskość P (10) ± 10 mm  

 

• Roboty budowlane 

Na przygotowane podłoże układamy płyty styropianu (min 2 warstwy układane 

naprzemiennie), na łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki.  

3.3.5. Dach 

• Opis materiału 

Rodzaj wykończenia W budynku projektowanym 

Podłogi na gruncie 
wełna min 25 cm (min λ = 0,032) + blach trapezowa (parametry blachy 

zgodnie z branżą konstrukcyjną) 

 

Deska dachowa gr. 2,5cm (min λ = 0,033) przeznaczona do chodzenia. 

Izolacja termiczna dachów płaskich. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę 

górną.  

 

• Roboty budowlane do materiału 1 

Na przygotowane podłoże układamy płyty polistyrenu, na łączeniach szczeliny łączyć 

za pomocą pianki. Super elastyczna nisko rozprężna pianka poliuretanowa o doskonałej 

przyczepności do PCV, drewna i aluminium oraz typowych podłoży budowlanych, np.  betonu, 
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kamienia, cegły i innych materiałów ceramicznych, metali i wielu tworzyw sztucznych.  

Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką wartością odkształcenia elastycznego -    zachowuje 

pełną elastyczność i regularną strukturę materiału przy deformacji wymiarów do 50% (pianka 

standardowa < 10%).  Eliminuje powstawanie pęknięć i szczelin włosowatych.  Gwarantuje 

najwyższą izolacyjność akustyczną spojenia (R ST,w =  60  dB)  –  potwierdzoną  badaniami  

i.f.t.  Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska emisja substancji lotnych 

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.  

Dane techniczne: 

  

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Wzdłuż ścian attyki wykonuje się tak zwaną izolację brzegową, która oddzieli płytę 

od ściany. Oprócz ograniczenia strat ciepła jej zadaniem jest pochłanianie naprężeń 

powstających w wyniku rozszerzania i kurczenia się podłogi pod wpływem zmian temperatury. 

Izolację brzegową robi się z płyt o grubości ok 1,0-2,0cm (zgodnie z wytycznymi producenta 

betonu na posadzki), a jej wysokość powinna się równać wysokości wylewki betonowej. W 

prosty sposób wykonuje się izolację brzegową z pianki polietylenowej sprzedawanej w postaci 

specjalnych taśm samoprzylepnych. 

Następnie układa się izolację cieplną na podłodze. Na tak przygotowane podłoże 

układamy folię (ekran) pod ogrzewanie pod łogowe – rozwijane z rolki. Na folii nadrukowana 

jest siatka ułatwiająca precyzyjne ułożenie i zamocowanie rur. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie szczelin między układanymi płytami. Aby zabezpieczyć izolację przed 

zawilgoceniem, powinno się ją osłonić od góry folią polietylenową grubości 0,2 mm lub folią 

aluminiową. Izolację przeciwwilgociową należy ułożyć także pod izolacją cieplną. 
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3.3.6. Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) ścian fundamentowych 

• Opis materiału 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana przeznaczona 

jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się do podłoża metodą 

zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg technologii wybranej firmy 

produkującej papę w systemie EI30. 

Parametry techniczne: 

▪ siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

▪ wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

▪ giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

▪ odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

▪ grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

▪ długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. Papa 

przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji w systemie EI30 

Parametry techniczne: 

▪ siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

▪ wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

▪ giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

▪ odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

▪ przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

▪ grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

▪ grubość papy min. ≥ 5,0mm 

▪ długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Izolacja pionowa ścian - grubowarstwowa masa hydroizolacja 

Technologia wykonania prac: 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń np. przez zmycie wodą pod 

ciśnieniem. Ubytki i fugi wyrównać zaprawą tynkarską wzmocnioną włóknami klasy GP CS III. 

Zaprawę nanosić na zwilżone podłoże.  
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 Naroża  

W narożach wykonać fasety łagodzące kąt ostry wysokości min. 3 cm. Użyć gotowej, 

szybkosprawnej zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami.  

 Wykonanie hydroizolacji ścian 

Przed przystąpieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzić, czy podłoże betonowe 

jest matowo wilgotne. Jeśli nie, zwilżyć je.  

Aplikacja ręczna: 

Materiał nakładać dwuetapowo. W pierwszym etapie nanieść cienką warstwę gruntująco 

wyrównującą na całą zabezpieczaną powierzchnię za pomocą pacy stalowej tak, by wypełnić 

wszystkie pory i ubytki. Zużycie ok. 1,0 kg/m2. Pozostawić do przeschnięcia. W drugim etapie 

nanieść właściwą warstwę izolacyjną w ilości 2,0 – 3,0 kg/m2. Materiał nanosić pacą stalową, 

zwracać uwagę na jego jednolite rozprowadzenie. Nie obniżać przewidzianego zużycia. Jako 

powłoka gruntująca i podkład: rozcieńczyć wodą w ilości max 10%, nanosić pędzlem lub 

szczotką. 

Aplikacja maszynowa: 

Materiał nanosić natryskiem jednoetapowo lub dwuetapowo. Kontrolować grubość 

uzyskiwanej warstwy. Do natrysku stosować sprzęt zgodny z zaleceniami producenta 

hydroizolacji.  

 Klejenie płyt termoizolacyjnych - jako zaprawa klejowa w obszarze hyroizolacji: 

Nanosić paca zębatą 15x15 mm na płyty izolacyjne (przy nierównościach podłoża max 

1cm/m). 

 Masa zbrojeniowa do zatapiania siatki z włókna szklanego na płytach cokołowych lub 

płytach ocieplających ekstrudowanych, wykonanie jako masa zbrojąca w obszarze 

hydroizolacji 

Nanosić pacą ze stali nierdzewnej na powierzchnie przyklejonych płyt izolacyjnych, 

pozostała technika jak przy zbrojeniu powierzchni styropianu. Tynkować masami tynkarskimi 

systemowymi. Proporcje mieszania 1:1 z cementem portlandzkim CEM I 32,5. Warunki aplikacji 

Minimalna temperatura aplikacji: +5°C. Maksymalna temperatura aplikacji: +25°C. Temperatura 

podłoża: +5°C i o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie aplikować przy silnej, bezpośredniej operacji 

słońca i/lub przeciągach. Przygotowanie materiału Dodać cement portlandzki do materiału 

StoFlexyl. Masę należy wymieszać za pomocą urządzenia mieszającego do uzyskania 

jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do użycia. Jeśli jest to konieczne, 

aby uzyskać właściwą konsystencje, do masy dodać wody. Czas obróbki ok. 2-3 godziny 
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Parametry materiałów: 

 Zaprawa tynkarska- Sypki materiał wzmacniany włóknami klasy GP CS III wg PN-EN 

998-1. Zawiera środki hydrofobizujące. 

▪ wielkość ziarna – do 1,2 mm 

▪ wytrzymałość na ściskanie - 6 MPa 

▪ wytrzymałość na rozciąganie – 2-3 MPa 

▪ moduł sprężystości (dynamiczny) – nie więcej niż 5,5 GPa 

▪ absorpcja spowodowana kapilarnym podciąganiem wody < 0,4 kg/(m2 ∙h1/2) 

 Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami 

▪ przyczepność do podłoża > 0,8 MPa 

▪ wytrzymałość na ściskanie - 28 MPa 

▪ wytrzymałość na zginanie – 8 MPa 

▪ wielkość ziarna – do 0,8 mm 

▪ moduł sprężystości (statyczny) – nie więcej niż 12 GPa 

 Materiał hydroizolacyjny - dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej 

szczelności i bardzo dużej elastyczności. Nie zawierająca rozpuszczalników. Posiada 

atest higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Posiada aktualną aprobatę 

techniczną.  

▪ przyczepność do podłoża betonowego > 1,1 MPa 

▪ przyczepność do podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w 

wodzie w temp. 

▪ 18°C / +18°C > 1,1 MPa > 1,1 MPa 

▪ ocena stanu powłoki po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. 

- 18°C / +18°C – wygląd bez zmian 

▪ wskaźnik ograniczenia chłonności wody > 90% 

▪ absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m2 ∙h1/2) 

▪ spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu – brak spływania 

▪ Odporność na zmęczenie powłoki wzmocnionej tkaniną z włókna szklanego o 

gramaturze 60 g/m2 - brak pęknięć w rejonie szczeliny badawczej oraz innych 

uszkodzeń na całej powierzchni próbki mogących mieć wpływ na szczelność powłoki 

▪ wodoszczelność powłoki - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa 

▪ odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której 

nie następuje pęknięcie powłoki > 1,4 mm 

▪ Odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki po działaniu 

obciążenia 20 kg – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa,  

▪ odporność chemiczna powłoki na działanie: wody basenowej, wody 

demineralizowanej, wody zakwaszonej do pH ≥ 4, gnojowicy, 3% wodnego roztworu 

mocznika, 3% wodnego roztworu detergentu - brak spęcherzeń, spękań, złuszczeń, 

przenikania środowisk agresywnych przez powłokę, zmniejszenie przyczepności do 

podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 20%, brak zmiany barwy 

▪ emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia 

dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni 

▪ kapilarne podciąganie wody - 0,005 kg/(m2 ∙h1/2) 
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▪ współczynnik dyfuzji pary wodnej  < 5800 

▪ zawartość części stałych – min. 60% 

 Izolacja pionowa ścian - folia kubełkowa fundamentowa 

 Jednym z zadań membrany kubełkowej jest 

ochrona bitumicznej warstwy hydroizolacyjnej fundamentów 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki specjalnemu 

kształtowi wytłoczeń folia, ułożona kubełkami w stronę 

budynku, nie tylko nie ulega zgnieceniu pod naporem ziemi, 

ale też zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną 

między konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta 

zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczyć materiały budowlane 

przed nadmierną wilgocią i przed tworzeniem się ciśnienia hydrostatycznego, pozwalając 

jednocześnie na sprawne odprowadzanie wody do systemu drenażowego. Twarda folia 

polietylenowa w równym stopniu odporna jest na działanie wody, grzybów, bakterii glebowych 

oraz chemikaliów znajdujących się w ziemi. Jej prawidłowe zamontowanie pozwoli zapewnić 

długoletnią ochronę powierzchni. 

Parametry techniczne: 

▪ materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE 

▪ kolor: czarny 

▪ grubość: 0,5mm 

▪ wytrzymałość na ściskanie: 250 kN/m2 

▪ wysokość tłoczeń: 8 mm 

▪ odporność temperaturowa: od -30°C do +80°C 

▪ odporność na zerwanie na gwoździu: 1m/1,5m/2m/2,5m x 20mb 

▪ rozmiar: 2m x 20mb 

▪ gramatura: 400 g/m2 

• Roboty budowlane 

Jako izolację poziomą całego budynku od strony gruntu należy wykonać 2×papę jw. 

W/w izolację należy wykonać bezpośrednio na ławach fundamentowych oraz dalej na chudym 

betonie (pod posadzką), również przecinając ściany, tak aby stworzyć poziomą płaszczyznę 

izolacyjną z papy. Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Jako izolację pionową wykonać min 3×masę hydroizolacją. Masa posiada również rolę 

kleju dla wykonania izolacji termicznej. 

Jako izolacje pionową od strony gruntu wykonać 1xfolii kubełkowej. Powierzchnia 

podłoża powinna być mocna, równa i całkowicie sucha. Folię kubełkową należy mocować do 

ścian za pomocą gwoździ / kołków z użyciem plastikowych podkładek uszczelniających. Przy 

mocowaniu folii na styropianie można użyć kołków szybkiego montażu. 

Gwoździe / kołki należy wbijać w górny płaski pas folii lub płaską przestrzeń między 
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wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). Należy uważać, aby przy montażu nie 

uszkodzić wytłoczeń folii! 

Aby uzyskać szczelne połączenie między arkuszami folii należy użyć taśmy z kauczuku 

butylowego (zależnie od wymagań jedno- lub dwurzędowo). Zaleca się aby folia kubełkowa 

była przytwierdzana wytłoczeniami w stronę muru. 

 

Uwaga. Wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta i ogólnymi zasadami 

sztuki budowlanej. 

3.3.7. Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) posadzek 

• Opis materiału 

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna: 

1× Papa podkładowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do 

krycia drewna, betonu, materiałów izolacyjnych (wełna). Papa modyfikowana przeznaczona 

jest do wykonywania paraizolacji w wewnątrz budynku. Papę mocuje się do podłoża metodą 

zgrzewania lub klejenia. Wykonać gruntowanie podłoża wg technologii wybranej firmy 

produkującej papę. 

Parametry techniczne: 

▪ siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 900 N / 800 N 

▪ wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek 40% 

▪ giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 

▪ odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

▪ grubość papy: 5,5 ±0,2 mm 

▪ długość rolki: 5,0 m 

1× Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z włókniny poliestrowej. Papa 

przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji.  
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Parametry techniczne: 

▪ siła zrywająca przy rozciąganiu, wzdłuż/w poprzek, min 1050/950 N 

▪ wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % 

▪ giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 

▪ odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 

▪ przyczepność do podłoża metodą „pull-off” ≥0,5 MPa 

▪ grubość warstwy izolacyjnej pod osnową ≥ 3,0 mm 

▪ grubość papy min. ≥ 5,0mm 

▪ długość rolki 7,5m 

Papy muszą posiadać atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na w/w warstwę pod izolację termiczną należy wykonać folię jak w pkt 2.2.1. 

Folia w płynie w łazienkach i pomieszczeniach mokrych 

Modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej. Powłoka uszczelniająca służy do 

powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek 

ceramicznych. 

Gęstość 1,57kg/dm³, konsystencja: pasta, temperatura stosowania: +5-25ºC na podłożu 

idealnie suchym, czas schnięcia pierwszej warstwy ok 15godz., czas schnięcia drugiej warstwy 

ok 2,0godz., przyczepność do podłoża >1,0MPa, Wyrób posiadać musi atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą pitną HK/W/0534/02/2006 oraz aprobatę 

techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006. 

Zastosować we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folię w płynie jako 

dodatkową izolację posadzki - podpłytkową. 

• Roboty budowlane 

Papę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Folie w płynie wykonujemy we wszystkich pomieszczeniach mokrych bezpośrednio pod 

płytki. Wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

3.4. POSADZKI I OKŁADZINY 

3.4.1. Posadzki na gruncie i na stropie  

• Opis materiału i roboty budowlane 

Posadzki projektuje się wykonać z betonu wylewanego na mokro - płynny jastrych 

anhydrytowy z betonu C25. 
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Wymagania dla posadzki: 

 

 

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO APLIKACJI PODKŁADU PODŁOGOWEGO 

Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych należy ustalić z osobą zarządzającą 

budową kwestie: 

▪ udostępnienia drogi dojazdowej, którą może przejechać betonowóz o masie 30 T; 

▪ udostępnienia na placu budowy miejsca do rozstawienia pompy do mieszanki 

anhydrytowej; 

▪ udostępnienia punktu poboru wody dla celów aplikacji podkładu podłogowego; 

▪ zabezpieczenia  pomieszczeń  przed  przeciągiem  i  silnym  nasłonecznieniem  

(zamknięte  okna, możliwość zamknięcia drzwi lub zasłonięcia drzwi wejściowych 

kotarą, dyktą lub grubą folią); 

▪ wyeliminowania  źródła  kapiącej  wody  ze  stropu  (dach  nad  stropem  jest  

szczelny,  strop nad wylewanym poziomem jest szczelnie zabezpieczony folią 

izolacyjną o grubości 0,2 mm – ma to szczególne znaczenie w przypadku stropów 

z elementów prefabrykowanych). 
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Przygotowanie podłoża 

Dla  wszystkich  przedstawionych  wersji  jastrychu  przygotowanie  podłoża  wykonuje  

się  podobnie.  

Jastrych ma konsystencję płynną, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby na 

przygotowanej do wylewania powierzchni nie było szczelin, otworów, zagięć folii itp., które 

umożliwiłyby wypływanie jastrychu.  Staranne  wykonanie  opisanych  poniżej  czynności  

pozwala  uzyskać  odpowiednio przygotowane podłoże pod wylewanie podkładu podłogowego. 

W prezentowanych wersjach jastrychu stosowana jest warstwa pośrednia (folia budowlana o 

grubości 0,2 mm), nie dochodzi zatem do bezpośredniego połączenia jastrychu z podłożem, 

co sprawia, że w  takim  przypadku  zarówno  jastrych,  jak  i  podłoże  mogą  pracować  

niezależnie  od  siebie.  W  celu zapobiegania  powstawaniu  naprężeń,  jako  szczeliny  

dylatacyjne  między  jastrychem  a  pionowymi elementami  budynku,  takimi  jak  ściany  

czy  słupy,  należy  stosować  elastyczne  pianki  dylatacyjne o  grubości  od  10  do  25  

mm,  w  zależności  od  wielkości  pomieszczenia,  temperatury  jastrychu (rozszerzalność 

podkładu) oraz z uwzględnieniem ściśliwości zastosowanego materiału dylatacyjnego. 

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z 

lekkich zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do 

mieszanki jastrychowej psując jej wygląd końcowy. 
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Jeżeli występuje warstwa izolacji, to należy ją układać w sposób ograniczający 

tworzenie się pustek przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy elementami 

izolacji. Płyty izolacyjne układać w taki sposób, aby wyeliminować klawiszowanie pomiędzy 

płytami. Izolację należy dobierać zgodnie zaleceniami producenta, które zapewniają 

odpowiednie parametry nośności podkładu. W przypadku użycia styropianu zalecane jest 

użycie styropianu min. EPS-100.  

Różnice w poziomie podkładu (stropu lub chudego betonu) nie powinny przekraczać 5% 

czyli 10 mm na łacie 2 m. 
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Grubość warstwy jastrychowej 
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Z uwagi na to, że jastrych musi przyjąć pewne siły rozciągające, podane grubości są 

wymaganiami minimalnymi.  Przy wyznaczaniu grubości jastrychu należy kierować się 

projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich. 

Należy zwrócić uwagę czy systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi są przystosowane 

do wykonywania jastrychów bez warstwy rozdzielczej. 

UWAGA: 

Dylatację posadzki wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta jastrychu 

oraz producenta wykładziny elastycznej, mając również na uwadze kładzenie płytek (należy 

wykonać dylatację w miejscu spoiny płytki). Rurki ogrzewania podłogowego w miejscu dylatacji 

należy dodatkowo zabezpieczyć np. dodatkową większą rurką miękką z PCV.W 

pomieszczeniach z dowolną wykładziną należy uwzględnić 5mm niższą posadzkę na wykonanie 

wylewki samopoziomującej. 

Maszyny i akcesoria do wylewania jastrychu 
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Temperatura obróbki 

Płynny jastrych anhydrytowy można wbudowywać przy temperaturach minimalnych: na 

zewnątrz 0 °C, wewnątrz budynku + 5 °C i temperaturze maksymalnej + 30 ºC zarówno 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.  

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie dopływu bieżącej wody. 

Czas przeznaczony na wbudowanie mieszanki jastrychowej 

Czas obróbki to okres, w którym mieszanka jastrychowa musi zostać wbudowana od 

momentu rozpoczęcia produkcji. W określonym czasie muszą zostać wykonane poniższe 

czynności: 

•  wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania; 

•  przesztangowanie – odpowietrzenie mieszanki jastrychowej w celu 

odpowiedniego wypoziomowania musi się odbyć najszybciej jak to tylko możliwe, 

jednak nie później niż 15 minut od wylania jastrychu w pomieszczeniu. 

Uchybienia w tym zakresie spowodują brak osiągnięcia założonych parametrów 

wytrzymałościowych podkładu oraz zakładanej równości nawierzchni.  W przypadku 

wykonywania powierzchni powyżej 300m2   należy zaplanować proces wylewania mieszanki 

przez ustalenie działek roboczych i dostosowanie liczebności ekip tak, aby zachować 

minimalny czas odpowietrzenia materiału. 
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W temperaturze 25-30 °C możliwe jest prawidłowe wbudowanie mieszanki, jednak należy 

zabezpieczyć rurociąg oraz pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, które powoduje 

pogorszenie pompowalności, znaczny spadek konsystencji mieszanki na wyjściu z rurociągu, 

oraz szybkie wysychanie mieszanki prowadzące do spękania nawierzchni. W takim przypadku 

zalecane jest przesunięcie aplikacji na godziny wieczorne. 

UWAGA: 

W każdym wypadku konsystencje na budowie sprawdza przedstawiciel wybranej firmy. 

Produkt jest przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie 

przewidziano stałego bezpośredniego oddziaływania wilgoci i zwilżania wodą. Począwszy od 

3-go dnia pomieszczenie, w którym została wylana posadzka należy regularnie wietrzyć.  

Uruchomienie wentylacji wewnątrz budynku możliwe jest po upływie 72 godzin od momentu 

wylania (mając na uwadze dodatkowe wytyczne producenta). Wejście na wylewkę 

i kontynuowanie prac jest możliwe po 2 dniach od wbudowania.  Pełne obciążenie nawierzchni 

możliwe jest po 28 dniach od wbudowania. Wierzchnią warstwę należy pokryć warstwą 

użytkową. Warstwa wierzchnia może być nałożona po wysuszeniu podkładu i uzyskaniu 

odpowiedniej wartości wilgotności mierzonej dla temperatury 20 °C i wilgotności 60%. Przed 

przystąpieniem do prac okładzinowych należy każdorazowo przeprowadzić proces 

wygrzewania zgodnie z zaleceniami producenta betonu. 

Pomieszczenie z ogrzewaniem tradycyjnym (grzejniki na ścianach): 

▪ Temperatura oddziaływująca na odkrytą powierzchnię jastrychu nie może 

przekraczać 40 °C. 

▪ Podczas „dopuszczania pomieszczeń” zalecane jest rozpoczęcie ogrzewania od 

temperatury o 5 °C wyższej niż temperatura otoczenia i podnoszenie temperatury 

o 5 °C na dobę. 

Jeśli w pomieszczeniu nie ma ogrzewania podłogowego lub tradycyjnego, zalecamy 

stosowanie osuszaczy lub pochłaniaczy wilgoci.  Temperatura podłoża w momencie włączenia 

ogrzewania podłogowego musi wynosić Tb > 15 °C. 
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Charakterystyka jastrychu 
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Normy określające wymagania 

1.  PN-EN  13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  Materiały.  

Właściwości i wymagania” 

2.  PN-EN  13454-1 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 

mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 1: Definicje i wymagania” 
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3.  PN-EN  13454-2 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 

mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 2: Metody badań” 

4.  PN-EN  13892-2 „Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.  Część 2: 

Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie” 

3.4.2. Gres 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Minimalne parametry znajdują się na rysunkach 

technicznych. 

Płytki z materiału o odporności na ścieranie minimum R9, o strukturze antypoślizgowej 

(norma DIN 51130 dla człowieka w butach) i R-10 w korytarzach i klarkach schodowych. Kolor 

jak w projekcie. Obrzeża z gresu wykonać z płytek typowo do tego przeznaczonych 

(nieprzycinanych). Fugi zaprojektowano jako epoksydowe w kolorze płytek. Do płytek 

podłogowych zastosować klej cementowy o podwyższonych parametrach, o wysokiej 

odkształcalności C2S2 (wg PN-EN 12004:2008). Podłoże pod klej zagruntować zgodnie z 

wytycznymi producenta wybranego kleju. 

Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbę spoinowania na niewielkim jej 

fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu 

określenia wpływu fugi na użyty rodzaj płytek. W przypadku powstania przebarwień przed 

fugowaniem trzeba powierzchnię zabezpieczyć impregnatem lub zastosować inny kolor spoiny. 

Aby uzyskać właściwy efekt wyglądu okładziny ceramicznej fugowanie i ewentualne 

impregnowanie musi się odbyć zgodnie z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu. 

Nanoszenie zaprawy: Elastyczny klej do płytek nanosić na podłoże za pomocą pacy 

zębatej. Dobór wielkości zębów pacy uzależniony jest od wielkości płytek. Powierzchnie mało 

obciążone wskazane jest, aby powierzchnia przyklejanej płytki  

była pokryta w min 70% powierzchni. Przy aplikacji kleju na zewnątrz budynku należy 

stosować metodę kombinowaną tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podłożu przy pomocy 

pacy zębatej, należy gładką stroną pacy nałożyć cienką warstwę zaprawy na spodnią część 

płytki (należy pokryć w 100% klejem).  Czas kładzenia płytek max.  30 minut. Jeśli tworzy 

się kożuch (dotknąć powierzchnię kleju i sprawdzić jego lepkość palcem) należy ponownie 

nałożyć klej. Ułożenie płytek można jeszcze korygować przez ok. 20 minut. Fugować dopiero 

po wyschnięciu kleju, najwcześniej po 2 dniach. 

Nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C. przy dużych powierzchniach na 

zewnątrz należy zaplanować szczeliny dylatacyjne. Fugi wykonać jako epoksydowe w kolorze 

płytek. 
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3.4.3. Farba do wnętrz 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 

Ceramiczna farba lateksowa o połysku „skorupki jajka”. Najwyższej jakości farba z 

domieszką opiłków ceramicznych. 

▪ Stopień połysku: Eggshell 

▪ Mat: @60 - 8 do 10, @85 - 0 - 2  

▪ Wydajność: ok.13 do 14 m.kw./litra 

▪ Rozpuszczalnik: woda 

▪ Czas schnięcia: Sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,  

▪ Następne malowanie: 4 - 6 godzin w zależności od temperatury i wilgotności 

powietrza. Pełna eksploatacja powierzchni łącznie z myciem: po 30 dniach. 

▪ Części stałe: 60% wagowo, 33% objętościowo 

▪ Dostępne opakowania: 0,946 l (quatr), 3,78 l (galon) 

▪ Cykle zmywalności: 10 000 cykli 

• Atest higieniczny NIZP - PZH - farby lateksowe 

 

 

Przygotowanie powierzchni: 

▪ Wyczyść powierzchnię odpowiednim produktem. Aby usunąć pleśń, przemyj 

roztworem z wybielacza domowego (1 część wybielacza na 3 części wody). Jeśli 

drewno wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię alkoholem, lub 

rozcieńczalnikiem do farb. 

▪ Oderwij lub zdrap luźne fragmenty farby. 

▪ Przetrzyj powierzchnie papierem ściernym o grubości 100- 180. Odkurz resztki 

pozostałe po ścieraniu. (Środki bezpieczeństwa: czynności takie, jak ścieranie 

papierem ściernym na sucho, lub palenie warstwy farby mogą wytworzyć pył i 

szkodliwe opary. Jeżeli to możliwe, zastosuj ścieranie papierem ściernym na mokro. 

Jeżeli nie można uniknąć narażenia za pomocą lokalnej wentylacji, należy mieć na 

twarzy maskę). 

▪ Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią do naprawianej 

powierzchni. Niektóre wypełniacze, takie jak cement, nie są odpowiednie do 

wcześniej malowanych powierzchni, ponieważ mogą wpłynąć na przyleganie powłoki 

i spowodować powstawanie pęcherzy. 
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▪ Na gołym drewnie, wypełnij sęki szpachlą do drewna. 

▪ Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. 

Używanie farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego 

producenta zapewni lepszą przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, 

zakryj lub zasłoń powierzchnie, których nie chcesz malować. Skontaktuj się ze 

swoim dystrybutorem, aby uzyskać dodatkowe informacje. 

▪ Aplikacja 

▪ Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji. 

▪ Umyj narzędzia wodą przed użyciem. 

▪ Nakładaj obficie nie pozostawiając pustych miejsc ani nadmiaru farby. Zachowaj 

odpowiednie tempo rozprzestrzeniania się produktu. Malując, wyznacz obszar około 

60 x 120 cm za pomocą wałka poprzez narysowanie „W”. Bez odrywania wałka od 

powierzchni, wypełnij „W”. Pokonaj niepomalowaną część w kierunku pomalowanej 

części 

▪ Zachowaj odpowiedni czas schnięcia pomiędzy warstwami. Niskie temperatury lub 

wysoka wilgotność mogą wpłynąć na czas schnięcia. 

▪ Nałożenie dwóch warstw wykańczających zapewni lepszą trwałość i wygląd. 

▪ Podczas stosowania, usuń taśmę maskującą po każdej warstwie, aby uniknąć 

oderwania farby, gdy praca zostanie skończona. 

3.4.4. Płytki ścienne 

Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 

Fugi zaprojektowano jako epoksydowe w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. 

(dokładny kolor płytek w uzgodnieniu z zamawiającym). Wytyczne układania płytek jak na 

rysunkach. Do płytek ściennych zastosować klej cementowy o podwyższonych parametrach, 

o wysokiej odkształcalności C2S2 (wg PN-EN 12004:2008). Podłoże pod klej zagruntować 

zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kleju. 

Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbę spoinowania na niewielkim jej 

fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu 

określenia wpływu fugi na użyty rodzaj płytek. W przypadku powstania przebarwień przed 

fugowaniem trzeba powierzchnię zabezpieczyć impregnatem lub zastosować inny kolor spoiny. 

Aby uzyskać właściwy efekt wyglądu okładziny ceramicznej fugowanie i ewentualne 

impregnowanie musi się odbyć zgodnie z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu. 

3.4.5. Wykładzina PCV homogeniczna i heterogeniczna 

Parametry zgodnie z rysunkiem wykonawczym 

 Podłoże 

Wykładziny igłowane mogą być układane na podłożach, które należy wyrównać za 

pomocą środka samopoziomującego o odpowiedniej grubości (minimum 3-5mm). Do tego celu 

nadają się środki wiążące z cementem, o niskim napięciu powierzchniowym.  
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Dla podłoży o standardowej grubości, tzn. nieprzekraczające istotnie minimalnych 

wymagań określonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub właściwymi normami krajowymi, 

wymaga się zachowania następujących wartości wilgotności: 

Podłoże Dozwolony poziom 

wilgotności CM % 

Podłoże cementowe  

Ogrzewane podłoże 

cementowe  

 2.0 

 1.8 

Gipsowe i pływające 

powierzchnie wapienne 

Ogrzewane powierzchnie 

wapienne  

 0.5 

 

 0.3 

 Środki klejące 

Przy zastosowaniu wszelkich wykładzin stosuje się dyspersyjne środki klejące, przy 

przestrzeganiu zachowania odpowiednich odstępów, zalecanych przez ich producentów. Należy 

również przestrzegać zaleceń producentów klejów w odniesieniu do sposobu ich zastosowania. 

W każdym przypadku zalecamy zastosowanie dyspersyjnych środków klejących o najniższą 

klasie emisji, które szybko i silnie wiążą układane elementy, tworząc przy tym wytrzymałe 

i odporne na działanie siły połączenia. Proszę zwrócić uwagę, iż wybór środków klejących 

może mieć wpływ na zapach wyczuwalny w miejscach położenia wykładziny. Środki 

rekomendowane przez producentów powinny być kupowane bezpośrednio od nich.  

 Mierzenie i określanie wymagań 

Rolki - aby określić wielkość rolki należy obliczyć jej długość i szerokość. Przed 

dokonaniem pomiaru należy ustalić kierunek układania wykładziny. Szwy nakładkowe można 

stosować przy rolkach dłuższych niż 5 metrów, pozostała część wykładziny nie może być 

krótsza niż 1m. Rolki prowadzące do drzwi mniejszych pomieszczeń etc. muszą pokrywać te 

miejsca w całości, natomiast po bokach można ułożyć paski. 

 Instalacja 

Rolki – łączenie szwów - Wycięcia na szwy należy wyciąć przed rozpoczęciem układania 

wykładziny. Wycięcia dokonywane po przyklejeniu mają charakter nieprofesjonalny, gdyż mogą 

prowadzić do rozejścia się połączenia. Długość zakładek winna wynosić 3 – 5 cm po 

rozłożeniu. Krawędzie leżących na sobie wykładzin są przycinane jednym ruchem, wzdłuż 

elastycznej stalowej miarki, przy pomocy haczykowatego lub trapezoidalnego ostrza. Łączenie 

krawędzi wykładzin na styk jest uważane za nieprofesjonalne.  

 Łączenie 

Produkty tekstylne w rolkach powinny być zawsze nasycone środkami klejącymi na 

całej powierzchni. Zasadnicze znaczenie zwłaszcza w miejscach połączeń ma dokładne 
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zrolowanie układanej powierzchni we wszystkich kierunkach przy pomocy rolki o wadze 40 – 

80 kg. Rolki zwykle umieszcza się w centrum pomieszczenia. Instalację rozpoczyna się od 

centralnej rolki. Środek klejący musi pokryć całą powierzchnię rolki, jeśli kończymy pierwszą 

fazę w jej środku, to od tego miejsca musimy rozpocząć ponowne nakładanie kleju. Połówki 

rolek, wycięte w celu dokładnego ich dopasowania do przejść i drzwi wejściowych mają być 

przyklejone w pierwszej kolejności. Są one wówczas rozwijane na podłożu pokrytego warstwą 

kleju, z uwzględnieniem czasu jego działania (proszę zwrócić uwagę na instrukcje producentów) 

W takie miejsca nie może się dostać powietrze. Końcówki rolek są podwijane (zginane jedna w 

stronę drugiej). Jeżeli będzie to konieczne, końcówki i szwy należy obciążyć aż do momentu 

całkowitego przyklejenia do podłoża. 

 Układanie wykładzin na ogrzewaniu podłogowym 

Wykładziny mogą być zasadniczo stosowane na podłożach z zainstalowanym 

ogrzewaniem podłogowym. Ich opór cieplny jest tak niewielki, że w zasadzie nie odgrywa 

większej roli w funkcjonowaniu ogrzewania podłogowego. 

Suche tynki można produkować z gipsu lub płyt gipsowo-kartonowych. Wykładziny 

podłogowe mogą być stosowane na takich powierzchniach w wypadku wygładzenia ich 

połączeń. Należy wówczas postępować zgodnie z zaleceniami producentów. 

Postępowanie w wypadku występowania wilgoci (A1 – A3) - w takich wypadkach, kiedy 

rury grzewcze lub kable są umieszczone w pływającym cemencie lub w kanale gipsowym. 

Przed rozpoczęciem montaży wykładziny instalator systemu grzewczego winien upewnić się 

czy instalacje grzewcze wydzielają wilgoć. Musi on przedłożyć raport dotyczący 

funkcjonowania systemu ogrzewania lub schładzania. Można również w miejscach pomiaru 

oznaczonych przez instalatorów urządzeń, dokonać testu wysokości wilgotności. Jeżeli nie 

ma do dyspozycji takich punktów, instalujący podłogę musi poinformować klienta o swych 

zastrzeżeniach w formie pisemnej.  

 Instalacje przewodzące 

Przy zastosowaniu tej metody stosuje się przewodzącą wykładzinę podłogową, 

układaną na systemach przewodzących, jakie winny być zabezpieczone przez zastosowanie 

środka ochronnego w postaci połączeń o tym samym potencjale. W pomieszczeniach, w których 

nie da się zastosować odpowiednich zaleceń stowarzyszeń zawodowych, można wprowadzić 

np. połączenia do neutralnych przewodników. Podłogi przewodzące winny być uziemione przez 

uprawnionego montera urządzeń elektrycznych.  

W sprawie doboru klejów lub systemów przewodzenia należy się bezpośrednio zwracać 

do producentów.  
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Jest bardzo ważne, aby klej nie wywierał jakiegokolwiek negatywnego wpływu na 

statyczny rozpływ energii elektrycznej. Do takich systemów zaliczamy:  

Montaż na taśmie miedzianej - taśmę miedzianą układa się bez przerywania jej na całej 

długości wykładziny podłogowej. Taśmy miedziane winne być łączone zakończeniach wykładzin 

na krzyż. W dwóch punktach danego pomieszczenia należy umieścić wpusty umożliwiające 

zainstalowanie połączeń jednopotencjalnych. W większych pomieszczeniach (ponad 40 m2) 

należy przygotować kilka takich punktów. Wybrany przedstawicie oferuje taśmę miedzianą 

niezbędną dla instalacji przewodzących.  

Montaż warstwy przewodzącej - Tego typu montaż należy stosować zgodnie z 

zaleceniami producentów. Pasek taśmy miedzianej długości ok. 1 m jest przymocowywany do 

punktu łączącego, umieszczonego na powierzchni podłoża. Należy skonsultować się z 

dostawcą materiału przed rozpoczęciem montażu.  

Częstotliwość łączeń: W dwóch punktach w pomieszczeniu mniejszym, w większych, 

powyżej 40 m2, w kilku punktach. Maksymalna odległość od punktu uziemienia nie może 

przekraczać 10 m.  

 Czyszczenia i obsługa  

Instalator winien dostarczyć klientowi pisemną instrukcję obsługi, zgodną z VOB, DIN 

18365 Część C Sekcja 3.1.4.  

 Uwagi specjalne. 

Krzesła biurowe z nakładkami - krzesła biurowe do użytku na wykładzinach 

igłowanych muszą być wyposażone w nakładki typu H do EN 12 529, tzn. w nakładki twarde, 

o określonych wymiarach. Należy wziąć to pod uwagę w trakcie używania krzeseł biurowych  

Informacja podstawowa - Konstrukcja wykładziny podłogowej i dobór włókna oznaczają, 

że może się ona kurczyć lub wyciągać, w zależności od warunków panujących w danym 

pomieszczeniu. Przy wilgotności powyżej 70% wykładziny mogą się rozciągać. Przy wilgotności 

poniżej 40% mogą zacząć wysychać i może dojść do kurczenia się na całej długości W 

wypadku zaistnienia negatywnych warunków w danym pomieszczeniu zalecamy 

przeprowadzenie próbnego montażu. Należy poinformować o waszych zastrzeżeniach 

przełożonych lub klientów.  

Taśmy klejące - Jeśli stosujesz taśmy klejące, należy sprawdzić ich przydatność do 

danego typu wykładziny. 

3.5. WYKOŃCZENIA 

3.5.1. Tynki wewnętrzne 

• Opis materiału, roboty budowlane 
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Ściany tynk cem.-wap. kat. III, dodatkowo w całości wszystkie ściany wykończone min. 

2×gładzią i malowane farbami w kolorze jak w projekcie. Wszystkie okna od środka 

wykończone płytą elewacyjną. Okna posiadają systemowe łączenie płyty elewacyjnych z 

oknem, na połączeniu płyty ze ścianą wykonać dodatkowo taśmę łączącą. Taśma odporna na 

wodę (brak reakcji z wodą). Niezwykle trwała – nie pęka. Doskonale maskuje pęknięcia płyt. 

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa. Nie wymaga moczenia w wodzie. Pozwala 

na pokrycie dowolna farbą. Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy 

taśmy montujące. Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę. 

Sufity, na których montowane będą sufity podwieszane nie wymagają tynkowania. 

 

ZASTOSOWANIE TAŚMY: 

Taśmę stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach 

(takich jak sufit czy ściany) w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z 

wkładką aluminiową, oraz do wykańczania narożników wewnętrznych. 

Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do 

napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu, ze względu na brak reakcji 

z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa 

mogłaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i pryszniców). 

Wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

3.5.2. Wykładzina PCV ścienne 

 Wymagania dotyczące ściany 

Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 

▪ równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 

wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej 

długości łaty, 

▪ pionowa - odchyłka od pionu, ściany oraz narożników, nie może być większa niż 2 mm 

na całej wysokości, 

▪ gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na powierzchni 

nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia powinna być wygładzona 

za pomocą masy wyrównawczej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych. Przed 
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zastosowaniem masy wyrównawczej większe nierówności należy wypełnić zaprawami 

szpachlowym na bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą 

wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna być jednolita na całej 

powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej chropowatych. 

Miejsca różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez szlifowanie lub 

szpachlowanie. W celu uzyskania odpowiedniej równości oraz gładkości do wykończenia 

można wykorzystać płyty gipsowo – kartonowe (w pomieszczeniach mokrych płyty w 

wersji wodoodpornej), 

▪ wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się i 

odprysków tynku, 

▪ sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może 

przekraczać 2,5% CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być 

zbadana przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą pomiaru 

wilgotności jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa, inne metody, np. pomiar 

przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu może stanowić jedynie 

metodę pomocniczą, 

▪ czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia 

oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie 

lub zmycie detergentami. 

 Warunki przystąpienia do pracy 

Do układania okładziny ściennej można przystąpić po: 

▪ zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnięciu tynków i mas 

szpachlowych na ścianach i sufitach, 

▪ sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

▪ ułożeniu wykładziny podłogowej z wykonaniem cokołów ściennych na wysokość 10 cm. 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy 

wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować wzrost wilgotności powietrza 

lub też zawilgocenia ścian. 

Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

▪ temperatura otoczenia 17 - 25*C 

▪ temperatura ściany 15 - 22 *C 

▪ względna wilgotność powietrza max. 75% 

W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy zastosowaniu 

przenośnych urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie właściwej temperatury w 

pomieszczeniach, zarówno w czasie wykonywania robót, jak i w okresie wiązania kleju. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

▪ zabezpieczyć przed korozją wszelkie występujące na powierzchni części metalowe (rury, 

wsporniki itp.) powlekając je powłoką przeciwkorozyjną, 

▪ zdemontować i zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie stałe elementy wyposażenia 

pomieszczenia utrudniające montaż okładziny (np. umywalki, prysznice, kabiny), 
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▪ sprawdzić kolor wyrobu, czy ilość jest prawidłowa oraz czy towar jest nieuszkodzony 

i pochodzi z jednej partii. 

Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny w 

pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy 

rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do podłoża. 

 Instalacja okładziny ściennej  

Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. 

Przed przystąpieniem do klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 

1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Linię 

poziomą ustalającą wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć uwzględniając: 

▪ wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem), 

▪ wysokość cokołu z wykładziny i szerokość min. 30 mm zakładu okładziny na wykładzinę 

(w przypadku klejenia na zakładkę). 

Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej 

ściany. Do klejenia okładziny do ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych 

parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży i listew montażowych należy 

stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na powierzchnię ściany, natomiast klej 

kontaktowy należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ścianę i okładzinę lub listwę. Po 

rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. 

Czas ten zwany „otwartym czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju 

stosowanego kleju. 

Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy nasunąć przygotowane arkusze dopasowując 

je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie poskręcała się, a pod 

wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć okładzinę do ściany. Należy 

zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić okładziny. W przypadku montażu okładziny na bardzo 

chłonnym podłożu należy najpierw zagruntować powierzchnię ściany. 

Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć taką ilość okładziny, aby wykonać 

pomieszczenie z jednego arkusza. W przypadku konieczności połączenia arkuszy okładziny 

ze sobą należy stosować się do podanych poniżej zaleceń. 

Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez wykonanie z 

jednego arkusza okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje pionu, należy okleić go 

okładziną, a połączenie umożliwiające „zgubienie” odchyłki od pionu wykonać na ścianie w 

odległości min. 20 cm od narożnika. 

 Zalecenia dodatkowe: 

W przypadku przewidywanych połączeń poziomych arkuszy okładziny za pomocą 

spawania na gorąco, przed zamontowaniem okładziny w narożniku wewnętrznym należy wkleić 

listwę narożną, aby pod okładziną uzyskać wyoblenie ułatwiające spawanie, 
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W celu ułatwienia dopasowania okładziny do narożnika zewnętrznego należy spodnią jej 

część przefrezować frezarką ręczną w miejscu zgięcia. 

Do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej 

kontaktowy należy nanieść na obie klejone części. 

Uwaga: Nie należy wykonywać pionowych połączeń okładziny w narożniku pomieszczenia. 

Połączenie pionowe. Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny można wykonać: 

▪ za pomocą spawania na gorąco, 

▪ poprzez wykonanie zakładu. 

Połączenie poziome. Szczelne połączenie poziome arkuszy okładziny można wykonać: 

▪ - za pomocą spawania na gorąco, 

▪ - poprzez wykonanie zakładu. 

W przypadku połączeń na zakładkę poziomych arkuszy górny płat okładziny zachodzi 

na płat dolny. 

Zakończenie okładziny. Zakończenie okładziny występujące przy wykańczaniu górnym 

arkusza lub przy otworze drzwiowym można wykonać za pomocą dobranego kolorystycznie 

szczeliwa silikonowego. 

5. Połączenie okładzina / wykładzina. Szczelne połączenie między okładziną a 

wykładziną podłogową możemy zrealizować poprzez: 

▪ wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół wykładzinowy, 

▪ za pomocą spawania na gorąco. Uwaga: połączenie za pomocą spawania na gorąco 

można stosować w przypadku, gdy różnica grubości okładziny i wykładziny nie 

przekracza 0,4 mm 

Opis wykonania:  

▪ Połączenia spawanego: Przed przystąpieniem do spawania należy arkusze okładziny 

przykleić na styk. Po upływie min.24 godzin styki arkuszy sfrezować za pomocą ręcznej 

frezarki, a następnie spawać sznurem spawalniczym o średnicy 3 mm. Po wykonaniu 

spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć, aby 

tworzył z okładziną jedną powierzchnię. Ze względu na niewielką grubość warstwy 

wierzchniej podczas ścinania należy zachować szczególna ostrożność, aby nie uszkodzić 

powierzchni okładziny. 

▪ połączenia na zakład. Okładzinę należy przykleić całą powierzchnią do ściany z 

pozostawieniem na jednym arkuszu zakładu o szerokości min. 30 mm. Połączenie należy 

skleić klejem kontaktowym. 

3.5.3. Dodatkowe wykończenie 

• Wycieraczki wewnętrzne 
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Przed każdym wejściem i wyjściem zewnętrznym wykonać wycieraczki jak niżej. 

Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku zaprojektowano wycieraczki przy każdym 

wejściu do obiektu. System wycieraczek z niskimi profilami oraz wkładami tekstylnymi z 

przeznaczeniem do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, kolor antracytowy, rozmiar 140x100 

cm. 

 

 

 

• Wycieraczki zewnętrzne 

Przed wejściami do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne z ocynkowanej 

kratownicy stalowej złożonej z płaskowników nośnych połączonych płaskownikami 

poprzecznymi.  
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• Narożniki 

Każdy narożnik ściany zabezpieczony dodatkowo. Odbojnica narożna doskonale 

zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniami. 

Konstrukcja: połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PCV. Kolorystyka do 

uzgodnienia z inwestorem. 
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3.6. ELEWACJA 

3.6.1. Tynki zewnętrzne 

• Opis materiału 

System ociepleniowy klejony bezspoinowy tynkowany (ETICS) z płytą termoizolacyjną 

ze styropianu i wełny mineralnej z tynkiem wierzchnim silikonowym (nienasiąkliwym i 

paroprzepuszczalnym) oraz bezcementową masą zbrojącą. 

Wymagania formalno-prawne wobec systemu: 

▪ Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków lub / i Europejska Aprobata Techniczna 

▪ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej 

▪ Materiały wchodzące w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach 

oznaczenia zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi 

do tej ustawy 

▪ Budowa ETICS 

▪ Mineralna zaprawa do przyklejania styropianowych płyt termoizolacyjnych (EPS) 

Płyty EPS 

Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej wzmocniona włóknami 

rozproszonymi o podwyższonej elastyczności 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Silikonowy tynk elewacyjny o uziarnieniu 1,5 mm 
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Farba o podwyższonej hydrofobowości 

Uwaga: ze względu na wymogi stawiane przedmiotowej inwestycji system ociepleniowy 

powinien spełniać podwyższone wymogi w zakresie odporności mechanicznej oraz parametrów 

mających wpływ na trwałość systemu. 

Wymagane parametry techniczne ETICS z pojedynczą siatką zbrojącą 

(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

Wodochłonność po 1 h 

▪ warstwy zbrojonej  ≤ 20 g/m2 

▪ warstwy wierzchniej  ≤ 100 g/m2 

Wodochłonność po 24 h 

▪ warstwy zbrojonej   ≤ 110 g/m2 

▪ warstwy wierzchniej;  ≤ 520 g/m2 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu  

▪ w warunkach laboratoryjnych 

▪ po starzeniu 

▪ po cyklach mrozoodporności: ≥ 0,10 MPa 

▪ odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych ≥ 18 J 

▪ opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): ≤ 

1,1 m 

▪ klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany:  

▪ układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) przy grubości płyt termoizolacyjnych do 

30 cm 

▪ wymagane parametry techniczne ETICS z podwójną siatką zbrojącą 

(poniższe wymogi muszą być podane w aprobacie technicznej) 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu  

▪ w warunkach laboratoryjnych 

▪ po starzeniu 

▪ po cyklach mrozoodporności: ≥ 0,10 MPa 

▪ odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych: ≥ 82 J 

▪ Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): ≤ 

1,1 m 

▪ Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 

ściany:  

▪ Układ NRO (nierozprzestrzeniający ognia) przy grubości płyt termoizolacyjnych do 

30 cm 
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▪ System ociepleniowy musi spełniać ponadto następujące warunki: 

▪ nie jest wymagana pośrednia warstwa gruntująca pod tynk (w aprobacie technicznej 

systemu) 

▪ nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w narożnikach 

otworów – potwierdzone stosownym oświadczeniem dostawcy systemu. 

▪ Wymagane parametry techniczne dla elementów systemu objętych aprobatą 

techniczną: 

▪ Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych /z wełny mineralnej na podłożu 

mineralnym 

▪ odporna na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości ≥ 8 mm,   

▪ przyczepność zaprawy (MPa) po dojrzewaniu 

▪ w normalnych warunkach: do betonu do styropianu 

▪ w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,60 ≥ 0,12 

▪ po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia ≥ 1,00 ≥ 0,06 

▪ po 2 dniach zanurzenia w wodzie  

Płyty styropianowe: 

▪ EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-), - TR100 wg PN 13163:2013 

co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 

▪ maksymalna grubość dopuszczona w systemie (na podstawie badań ogniowych 

systemu) co najmniej 30 cm 

▪ łącznik mechaniczny wkręcany w izolację metodą samozagłębiania typy „twist” - 

zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych 

▪ ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników – ok 6 szt./ m2 lub określone wg obliczeń 

statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu, 

▪ Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: masa na bazie dyspersji 

akrylowej, gotowa do użycia, bez konieczności mieszania z wodą, nie zawierająca 

cementu, zbrojona włóknami, zdolność do przekrywania rys: 2% odporność na 

uderzenia (z tynkiem 1,5 mm) ≥ 6J dostosowana do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

nie wymagająca nanoszenia powłoki pośredniej pod wyprawę tynkarską, eliminująca 

konieczność stosowania zbrojenia diagonalnego naroży otworów na powierzchni 

elewacji, przyczepność masy (MPa) po dojrzewaniu w stanie powietrzno-suchym ≥ 

1,20 ≥ 0,15 

Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej: 

▪ tkanina z włókna szklanego 

▪ splot gazejski, 

▪ odporna na deformacje kształtu, 

▪ impregnowana przeciwalkalicznie, 

▪ szerokość ≥ 110cm, długość ≥ 50mb, 

▪ ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2, 
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Silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji żywic silikonowych) masa tynkarska, 

gotowa do aplikacji, uziarnienie 2 mm „baranek”. 

▪ nie zawierająca cementu, 

▪ zbrojona włóknami szklanymi, 

▪ do aplikacji ręcznej i maszynowej, 

▪ dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 

▪ w warunkach standardowych (≥ +5°C) 

▪ w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej 

powietrza +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) 

Farba elewacyjna do malowania paneli z technologią Dryonic, wykorzystującą zasady 

bioniki, z efektem szybko wysychającej elewacji odpornej na algi i grzyby, bez biobójczej 

warstwy ochronnej 

Właściwości: zastosowanie zasady bioniki pozwalające na bardzo szybkie wysychanie 

po deszczu lub pojawieniu się rosy, minimalne odbarwienie wypełniacza (brak “efektu 

zarysowania”), bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, spoiwo na bazie czystego akrylu, 

dyfuzyjność CO2: klasa C1 wg EN 1062-1, produkt odporny na działanie alkaliów, bardzo dobra 

przyczepność na wszystkich podłożach, bez biobójczej warstwy ochronnej 

Wygląd: matowy (G3) wg EN 1062-1§ w zależności od kąta obserwacji powierzchnia ma 

jedwabiście matowy wygląd 

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: np. 

listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy 

przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego 

systemodawcy oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 

Wytyczne wykonania ETICS: 

Stosować zalecenia producenta pełnego systemu, wymogi Aprobaty Technicznej oraz: 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA, OCENY I ODBIORU ROBÓT ELEWACYJNYCH Z 

ZASTOSOWANIEM ETICS wg wydania 03/2015 © Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. 

Przygotowanie ścian 

Nie wolno przystępować do mocowania płyt styropianowych bez rzetelnego 

przygotowania podłoża. Ściany należy bezwzględnie oczyścić z kurzu, pyłu i luźno 

związanych cząstek. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm uzupełnić zaprawą cementową. 

Powierzchnia ściany powinna być również wolna od nalotów i wykwitów solnych. Przy słabo 

związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw 

konstrukcyjnych i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. 
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Tak przygotowaną ścianę należy koniecznie zmyć bieżącą wodą. Po wyschnięciu można 

przystąpić do mocowania płyt. 

Płyty styropianowe: przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu 

aluminiowej listwy startowej. Wykończenie styku płytą styropianową z innym materiałem 

budowlanymi np. (ramy okienne, okapniki, drzwi, płyty balkonowe musi być wykonane poprzez 

szczelinę połączeniową wypełnioną taśma uszczelniająca z impregnowanej gąbki lub listwy. 

Klejenie płyt termoizolacyjnych 

Płyty styropianowe należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej. Zaprawę klejową należy 

nanieść na powierzchnię płyty cało powierzchniowo (w przypadku równego podłoża) lub 

metodą krawędziowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). Przy metodzie 

krawędziowo punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na 

powierzchni płyty nanieść 6 punktów. Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby 

powierzchnia klejenia wynosiła min. 40%. 

Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie 

inwentaryzacji ściany w celu zmierzenia jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm 

należy wyrównać je w etapie mocowania różną grubością kleju.   Nierówności powyżej 1 cm 

niwelujemy stosując różne grubości płyt styropianowych lub tynkiem wyrównawczym. 

Płyty z zaprawą klejącą należy przyłożyć do ściany i dokładnie dosunąć do płyt 

wcześniej zamocowanych.  

Płyty należy układać tak, aby zlicować powierzchnie oraz aby nie powstawały szczeliny 

pomiędzy płytami. Po związaniu zaprawy klejącej należy wypełnić ewentualne szczeliny 

(większe szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny pianką poliuretanową Sto-

Pistolenschaum SE), a następnie (po wyschnięciu pianki poliuretanowej) wykonać szlifowanie 

powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie uszorstnić powierzchnię 

płyt. Termoizolację dodatkowo mocujemy do ściany za pomocą specjalistycznych łączników. 

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża i grubości materiału izolacji cieplnej.       

Do wykonywania połączeń płyt termoizolacyjnych z różnymi elementami (np. parapety) należy 

używać taśmy rozprężnej Sto-Fugendichtband, a do połączeń ze stolarką listew Sto-

Anputzleiste. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne na narożnikach 

budynku i krawędziach otworów.  

Na przygotowaną powierzchnię płyt styropianowych nanieść masę zbrojącą Należy 

umieścić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy 
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nie przekraczała 3 mm. W naniesioną równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna 

szklanego. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy wyszpachlować 

powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy. 

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 

wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, 

na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 0° w przeciągu 24 godzin. Okres obróbki w/w systemu, w okresie 

jesienno zimowym można wydłużyć stosując odpowiedniki systemodawcy z recepturą zimową 

(temperatury powyżej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji. 

Wszystkie prace winny być wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli 

systemodawcy, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie, z 

zachowaniem obowiązujących norm. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzającej 

wykonanie prac zgodnie z technologią. 

Wszystkie materiały użyte do wbudowania winny być od jednego systemodawcy i 

posiadać aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, 

dopuszczające do stosowania w tego rodzaju budownictwie. 

3.6.2. Rynny i rury spustowe 

• Opis materiału i robót budowlanych 

Odwodnienie dachu nad piętrem za pomocą rynien oraz rur spustowych. Rynny, rury 

spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze stalowoszarym jak na rysunkach elewacji, 

wykonane wg wytycznych producenta dachówki. Rynny spustowe min ø110. Rynny mocować do 

elewacji za pomocą własnej konstrukcji.  

Na stropodachu należy wykonać spadki zgodnie z rysunkami. Woda deszczowa będzie 

spływać do kielichów przyściennych, a następnie do koszy spustowych połączonych z rurą 

spustową.  
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Osadnik 

 

Uwaga. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta danego wyrobu i ogólnymi zasadami 

sztuki budowlanej. 

3.7. COKÓŁ BUDYNKU 

3.7.1. Wykończenie części nadziemnej 

• Opis materiału i robót budowlanych 

Tynk mozaikowy – kolory jak na elewacji 

UWAGA. Ostateczny wybór koloru tynku mozaikowego należy uzgodnić z inwestorem. 

Zastosowanie. Tynk mozaikowy jest przeznaczony do wykonywania fragmentów elewacji 

budynków w bezspoinowych systemach ociepleń, szczególnie do wykonywania dolnych partii 

elewacji (cokołów) oraz gzymsów itp. 
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Tynk stosowany również do pokrywania ścian wewnętrznych budynków lub ich 

fragmentów na podłożach takich jak: cegła, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, 

płyty gipsowo-kartonowe np. korytarze, klatki schodowe oraz miejsc o dużym natężeniu 

ruchu. Tynk może być stosowany na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. 

Właściwości. Tynk mozaikowy jest mieszaniną dyspersji, polimerów akrylowych, wody, 

kruszyw barwionych, dodatków konserwujących, modyfikujących oraz uszlachetniających.  

Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi oraz posiada właściwości 

hydrofobowe. 

Po wyschnięciu tynk jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. 

Przygotowanie podłoża i sposób użycia. Tynk nanosić na warstwę zbrojącą lub na 

podłoża mineralne, które powinny być równe, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, 

olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie należy usunąć a nierówności i wgłębienia 

wyrównać. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. 

Tak przygotowane podłoża zagruntować farbą gruntującą zgodnie z wytycznymi 

producenta. Zaleca się zabarwić grunt pod kolor dominującego ziarna tynku. Tynk nakładać 

po całkowitym związaniu gruntu (nie wcześniej niż po 24h). 

Przygotowanie tynku: Przed użyciem należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. 

Produkt jest w postaci gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do nakładania zawartość 

opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wieloobrotowym w celu uzyskania jednolitej 

konsystencji. 

Temperatura podłoża podczas nakładania nie powinna przekraczać 25°C. W trakcie 

nakładania i wysychania tynku chronić go przed zbytnim nasłonecznieniem, deszczem, wiatrem 

aż do całkowitego wyschnięcia. Niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak niska 

temperatura, czy wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają proces schnięcia tynku, 

co objawia się trwałymi, nieusuwalnymi, jaśniejszymi przebarwieniami na jego powierzchni. 

Podczas nakładania i wysychania bezwzględnie należy zabezpieczyć tynk przed wpływem 

niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez osłonięcie siatką rusztowaniową. 

Tynk należy równomiernie nanosić na podłoża za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, na 

grubość ziarna. Prace tynkarskie należy prowadzić w sposób ciągły na danej płaszczyźnie, 

aby uniknąć łączeń. Należy również stosować tynk z tej samej partii produkcyjnej. 
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Dane techniczne. 

UWAGA. Tynk mozaikowy 

układać zgodnie z wytycznymi 

wybranego producenta i 

ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 

3.7.2. Wykończenie części podziemnej 

• Opis materiału i robót budowlanych 

Ścianę fundamentową w części podziemnej zaprojektowano jako dwuwarstwową. Od 

warstwy nośnej zaczynając składa się ona z istniejącej ściany nośnej z cegły ceramicznej i 

polistyrenu ekstrudowanego, który z zewnątrz zostanie wykończony folią kubełkową. 

Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów oraz 

elementów mających kontakt z gruntem.  

 

 

Warstwy zaporowe, muszą być suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to górna 

krawędź fundamentu, około 10cm nad gruntem. Montaż następuje bezpośrednio z rolki, 

najczęściej poziomo. Fundament należy owinąć. Można również układać pionowo. Przy montażu 

niezbędna jest 10 cm zakładka – zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Dolny punkt 

mocowania znajduje się nad ławą fundamentową.  

UWAGA. Dodatkowe informacje odnośnie zastosowanej folii kubełkowej - wg punktu 

2.2.2. 
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3.8. STOLARKA 

Projektowana zgodnie z projektem wykonawczym. 

3.8.1. Okienna i drzwiowa zewnętrzna 

• Opis materiału  

Otwieranie wg wytycznych zamawiającego. 

Materiał i charakterystyczne parametry zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Okna (U= min 0,9) zewnętrzne PCV i drzwi (U= min 1,3) zewnętrzne aluminiowe, 

zewnętrzne kolor ramy okien – jak na projekcie elewacji od zewnątrz, biały od wewnątrz, 

wykonana na zamówienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i na rzutach. Okna zakończone od 

dołu ciepłą listwą dystansową wykonaną jako szczelna montowana przez producenta okien. 

(UWAGA otwór powiększyć w zależności od wybranego profilu – wybrany producent, zaleca 

się min 3cm boki i góra oraz 5cm od dołu) 

Okna i drzwi wew. zgodnie z zestawieniem drzwi wewnętrznych i z zestawieniem stolarki 

okiennej oraz z rzuty poszczególnych kondygnacji. Okna wewnętrzne aluminiowe lub metalowe 

(uwaga otwór powiększyć w zależności od wybranego profilu – wybranego producenta), kolor 

wg wytycznych inwestora. 

Wszystkie drzwi muszą posiadać przynajmniej jedno skrzydło o wymiarze w świetle 

min90×200cm.  

UWAGA OGÓLNA: 

• wszystkie drzwi zew. i wew. otwierane na 180º na min. 3 zawiasach 

• wszystkie drzwi muszą posiadać odbojniki ścienne lub podłogowe 

• każde okno (oprócz Sali sportowej) wyposażyć od wewnątrz w roletę poziomą 

podnoszoną z dołu do góry i z góry do dołu. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. 
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3.8.2. Okienna i drzwiowa wewnętrzna 

• Opis materiału  

Drzwi wewnętrzne jak w zestawieniu i na rzutach kondygnacji. 

Montaż zgodnie z wytycznymi producenta okien uwzględniając niepalność, akustykę (min 

42dB) i izolacyjność cieplną. 

▪ Drzwi drewniane 1 lub 2 -skrz., bezprzylgowe, dźwiękoszczelne (Rw=37 dB), 

dymoszczelne z uszczelką progową opadającą. 

▪ Górne i boczne doświetla w klasie dźwiękoszczelnej jak skrzydła drzwiowe. 

▪ Powierzchnia Laminat HPL o GR. 0,8 mm. 

Ramiak konstrukcyjny skrzydła drzwiowego wykonany z prasowanej 

wielowarstwowej sklejki lub innego materiału ograniczającego wypaczanie drzwi 

▪ Krawędzie skrzydła drzwiowego zabezpieczone 4-stronnie twardym 

POLYURETANEM o gr. 5 mm 

▪ Przeszklenie prostokątne, szer. krawędzi bocznych i górnej 180 mm, wysokość 

cokołu 300 mm. 

▪ Szklenie szkłem zespolonym w klasie dźwiekoszczelności jak element drzwiowy, 

przezierne 

▪ Listwy przeszklenia licujące ze skrzydłem drzwiowym, lakierowane w kolorze 

zbliżonym do laminatu HPL  

▪ W skrzydłach drzwiowych obustronny brudnik (kopacz) ze stali nierdzewnej, 

wysokość 300 mm, licujący z powierzchnią płyty drzwiowej (brak wystających 

ostrych krawędzi), przyklejony i dodatkowo przykręcony do płyty, 

▪ Wysokość cokołu w bocznym doświetlu 300 mm. 

▪ dodatkowo drzwi do łazienek przeszklenie: Okrągłe "BULAJ" Ø 300 mm, szkło 

przezierne 

▪ dodatkowo drzwi do łazienek lub innych pomieszczeń zgodnie z branżą sanitarną 

przez które musi „przechodzić” powietrze z kratką Wentylacyjną ze stali 

nierdzewnej 

▪ dodatkowo niektóre drzwi jak w branży elektryczne posiadają system KD, SO * 

ELEKTROZACZEP: Rewersyjny (Normalno otwarty), zamontowany niezależnie od 

standardowego zamka i blachy zaczepu lub * ELEKTROZACZEP: Rewersyjny 

(ewakuacyjny), zamontowany niezależnie od standardowego zamka i blachy zaczepu 

▪ Drzwi ppoż EI60 lub EI30 zwykłe do pomieszczeń: drewniane 1 lub 2 -skrz., EI 60, 

bezprzylgowe, dźwiękoszczelne (Rw=37 dB), z uszczelką progową opadającą,  Pełne, 

bez przeszklenia luz z przeszkleniem jak w zestawieniu stolarki, Powierzchnia : 

Laminat HPL O GR. 0,8 mm, Ramiak konstrukcyjny skrzydła drzwiowego wykonany 

z prasowanej  wielowarstwowej sklejki  lub innego materiału ograniczającego 

wypaczanie drzwi, Krawędzie skrzydła drzwiowego zabezpieczone 4-stronnie 

twardym POLYURETANEM o gr. 5 mm, uszczelka pęczniejąca p-poż schowana 

wewnątrz konstrukcji skrzydła - zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i utratą 

parametru p-poż, ELEKTROZACZEP : Rewersyjny (ewakuacyjny), zamontowany 
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niezależnie od standardowego zamka i blachy zaczepu kolor i wykończenie jak 

pozostałe drzwi wewnętrzne. 

▪ dodatkowo drzwi jak w branży elektryczne posiadają system KD, SZ, Trzymacze 

elektromagnetyczne, utrzymujące drzwi w pozycji otwartej, Czujki dymowe 

▪ drzwi ppoż EI60 lub EI30 na klatce schodowej i na korytarzach: drzwi Stalowe, P-

poż EI60 lub EI 30 i S, przylgowe (gruba przylga), wykonane z blachy 1,5 mm, 

Przeszklenie jak w zestawieniu stolarki, uszczelka progowa opadająca, 

ELEKTROZACZEP: Rewersyjny (ewakuacyjny), zamontowany niezależnie od 

standardowego zamka i blachy zaczepu kolor i wykończenie jak pozostałe drzwi 

wewnętrzne. dodatkowo drzwi jak w branży elektryczne posiadają system KD, SZ, 

Trzymacze elektromagnetyczne, utrzymujące drzwi w pozycji otwartej, Czujki 

dymowe 

UWAGA OGÓLNA: 

▪ wszystkie drzwi zew. i wew. otwierane na 180º , zawiasy: 2 szt. x skrzydło, 

odpowiadające nośnością ciężarowi skrzydła, regulowane w 3 płaszczyznach (stal 

nierdzewna),  

▪ ZS: samozamykacz: Szynowy na obu skrzydłach, ze zintegrowanym regulatorem 

kolejności zamykania, o parametrach odpowiadających ciężarowi oraz szerokości 

skrzydła drzwiowego, kolor srebrnym, 

▪ klamka z łożyskiem kulkowym, klasa 4 wg PN EN 1906 trwałość 1 000 000 cykli 

Profil bezpieczny "U" Stal nierdzewna, pokryta powłoką antybakteryjną 

▪ wszystkie drzwi wewnętrzne muszą posiadać min 1 zamek bębenkowy  

▪ wszystkie drzwi muszą posiadać odbojniki ścienne lub podłogowe 

▪ wszystkie drzwi muszą być opisane (nr pomieszczenia, nazwa pomieszczenia) 

 

Wytyczne tabliczki na drzwi (płytka ze stali nierdzewnej szczotokowanej) 

Drzwi z futryna na pełną grubość ściany 

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym 

• Roboty budowlane montażu drzwi 
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Montaż konstrukcyjny zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Obróbka za pomocą 

dwuskładnikowej pianki montażowej. Dwuskładnikowa poliuretanowa pianka montażowo 

uszczelniająca o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych i bardzo 

krótkim czasie utwardzania (30minut). Utwardza się w wyniku reakcji chemicznej (bez udziału 

wilgoci z otoczenia). Dzięki znakomitym własnościom wypełniającym i izolującym znajduje 

szerokie zastosowanie w pracach montażowych i wykończeniowych.  

Nie stosować do PE i PP. 

 

3.9. SUFITY PODWIESZANE 

3.9.1. Farba do sufitów z płyt g-k i sufitu zwykłego 

Niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnętrzna farba silikonowa zawierająca zol 

krzemionkowy, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 

13300 

Funkcja: 

▪ Bardzo dobra zdolność krycia  

▪ Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300 

Właściwości: 

▪ Wysoki stopień bieli  

▪ Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących  

▪ Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna  

▪ Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u  

▪ Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV, potwierdzający niską 

zawartość substancji lotnych, odporność na środki dezynfekujące oraz możliwość 

zastosowania w obiektach przemysłu spożywczego. 
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Grupa produktów: 

▪ Wewnętrzna farba lateksowa, wygląd jedwabisty mat wg WN 13300 

Podstawowe składniki: 

▪ Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan wapnia, talk, 

woda, dodatki, środki konserwujące  

 

 

Podłoże:  

▪ Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń 

oraz pozbawione środków antyadhezyjnych. Mokre lub niewłaściwie przygotowane 

podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia 

następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy 

wykonać gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

Temperatura obróbki: 

▪ Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C 

▪ Układ warstw:  

▪ Gruntowanie: Podłoże zagruntować zależnie od rodzaju i stanu powierzchni  

▪ Warstwa pośrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona maksymalnie 5 % 

wody.  

▪ Warstwa końcowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona maksymalnie 5 % 

wody. 

 

Obróbka: Nanoszenie - natrysk urządzeniem z pompą. 

Dla uniknięcia widocznego efektu łączenia pól roboczych, przy aplikacji natryskowej, 

materiał należy nanosić metodą „mokre na mokre”.  
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Natrysk urządzeniem do natrysku hydrodynamicznego:  

▪ Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)  

▪ Ciśnienie: 150 - 180 bar  

▪ Kąt natrysku: 50°  

▪ Rozcieńczenie: w 5 % wodą   

Całkowite wyschnięcie: po 3 lub 4 dniach. Przy wysokiej wilgotności i/lub niskiej 

temperaturze czas wysychania może ulec wydłużeniu.  

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki.  

Czyszczenie narzędzi - Wodą natychmiast po użyciu 

3.9.2. Sufit modułowy 

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o 

praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

𝛼𝑝  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

20 65 0,20 0,60 0,90 0,95 0,95 1,00 

20 200 0,50 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (min 200mm – montaż podwieszony) 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty sufitowe 

powinny:  

▪ charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,4 kg/m
2 przez cały okres 

eksploatacji 

▪ wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową 

(EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować 

materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze 

sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone 

do demontażu w dół. 

Produkt referencyjny na konstrukcji systemowej - chowany montaż 
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Właściwości użytkowe: 

▪ kolor płyt: biały NCS: S 0500-N  

▪ materiał rdzenia płyty wełna szklana 

▪ grubość płyt: 20 mm 

▪ wymiary płyt: 600x600 

▪ odbicie światła > 80%  

▪ utrzymanie w czystości możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 

przecierania na mokro raz w tygodniu 

Parametry techniczne 

▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 

▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C 

▪ wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, 

zgodną z PN-EN 13964. 

UWAGA: każdy sufit podwieszany musi posiadać dedykowaną konstrukcję przez 

wybranego producenta. 
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