
1

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

wizja lokalna, ogl dziny budynku, pomiary z natury autora niniejszego

opracowania

literatura i obowi zuj ce normy

uzgodnienia z inwestorem co do zakresu i technologii robót

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na

wietlic  Wiejsk   gm. Gniewoszów. Zakres robót to mi dzy innymi:

-  ocieplenie cian zewn trznych budynku,

- ocieplenie dachu wraz z wymian  jego pokrycia,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej,

- remont pomieszcze  wewn trz budynku wraz z robotami towarzysz cymi w tym: wymiana

posadzek, drzwi wewn trznych, uzupe nienia tynków, cianek dzia owych w wc, ok adziny

z glazury , g adzie gipsowe, malowanie,

- budowa pochylni dla osób niepe nosprawnych

- utwardzenie terenu przy budynku z kostki brukowej

- utworzenie cz ciowe terenów zielonych

- wymiana ogrodzenia terenu dzia ki

2.1. Opis techniczny - stan istniej cy budynku

Istniej cy budynek po by ej szkole jest obiektem wybudowanym w latach pi dziesi tych XX

wieku. Najwi ksza wysoko  budynku od terenu  wynosi 8,85mb . Budynek wykonany w

technologii tradycyjnej murowanej.

fundamenty budynku ceglane i betonowe

ciany zewn trzne gr.48cm z ceg y pe nej czerwonej

Wi ba dachowa o konstrukcji drewnianej krokwiowo-p atwiowej

Pokrycie dachu eternitem na atach

strop drewniany, wzmocnienia pod wi  dachow - dwuteownikami

stalowymi

kominy murowane z ceg y pe nej
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3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE REMONTOWE –
                                           DACH

3.1. Demonta  zewn trznych elementów budynku.
3.1.1.Demonta    rynien,   rur   spustowych oraz zewn trznych   obróbek  blacharskich dachu

i t.p.

3.1.2.   Demonta  instalacji odgromowej -wymiana instalacji .
3.2. Remont kominów-przemurowanie kominów z ceg y pe nej, tynki, wyprawa tynkarska
3.2.1. Obsadzenie na wszystkich wylotach kana ów wentylacji grawitacyjnej kratek wentylacyjnych

stalowych o wymiarach 14 x 14cm,

3.3. Rozbiórka pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych (eternitu) i zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów
bezpiecznego u ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. (Dz. U.
Nr 138, poz. 895).
Wymiana acenia dachu oraz monta  kontr at oraz folii polietylenowej, izolacji termicznej z we ny
min. gr.15cm pod pokrycie dachu blach . Pokrycie dachu blach  dachówkow , rynny i rury
spustowe z pcv j.w. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE REMONTOWE –
   WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ

4.1. Ocena stanu technicznego okien i drzwi budynku.
Budynek posiada stolark  okienn   drewnian  i cz ciowo wymienion  z PCV.

Z uwagi na nieszczelno  i z y stan techniczny  stolarki,  stanowi cy  zagro enie bezpiecze stwa,
stolarka wymaga wymiany na now  i energooszcz dn .
Przy  wykonywaniu  nowej   stolarki   okiennej   wymianie     powinny   równie    ulec blaszane parapety
zewn trzne oraz parapety wewn trzne . Parapety znajduj  si  w z ym stanie technicznym.
Drzwi drewniane zewn trzne  z uwagi na ich z y stan techniczny i brak ocieplenia przeznacza si
do wymiany.

4.2. Demonta  istniej cych drzwi zewn trznych i monta  projektowanych .
Po zdemontowaniu drzwi drewnianych nale y wykona  monta   drzwi

dwuskrzyd owe i jednoskrzyd owe drewniane wymieni  na drzwi z profili aluminiowych- profil ciepy, kolor
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br zowy, pe ne, dwa zamki, pochwyt, samozamykacz. (Patrz wykaz stolarki i specyfikacje techniczne)
5.2.1.Demonta  stalowych  podokienników zewn trznych .

4.3. Wymiana okien
5.3.1. Demonta  wszystkich okien i drzwi  w budynku (rozkucie glifów okiennych od strony wn trza i
wyj cie okien ).
5.3.2.Monta  okien i parapetów zewn trznych i wewn trznych .

Zaprojektowano okna jednoramowe z profili  PCV pi ciokomorowych w kolorze bia ym
Profile skrzyd a o cie nic i s upków – pi ciokomorowe, szklenie 4/16/4 U 1,1.

Okucia okien rozwieralno - uchylnych – obwiedniowe. W oknach zastosowa  uszczelki
przylgowe np. EPDM - kauczukowe.

Wszystkie  okna  oprócz okien poddasza wyposa   w nawiewniki higrosterowane
montowane w górnych profilach o cie nicy.
- Nawiewnik higrosterowany , dwustrumieniowy – sterowany automatycznie,
- Nawiewnik musi si  sk ada  z trzech cz ci: zewn trznej – okapu akustycznego – 37dB; podk adki
monta owej; nawiewnika, który odpowiada za sterowanie ilo ci  nawiewanego powietrza,
- Przep yw powietrza 5-35m3/h z mo liwo ci  przymkni cia blokady,
- Kolor nawiewnika bia y

Okna  montowa   w   istniej cych   otworach   okiennych.
Uwaga. Producent czy wykonawca  okien zobowi zany jest przed przyst pieniem do wykonania
stolarki i jej monta u na obiekcie do zmierzenia na miejscu wszystkich wymiarów
w wietle murów !!!

4.3.1. Parapety zewn trzne  i wewn trzne
Podokienniki zewn trzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym. Obróbki te powinny

wystawa  poza lico ocieplonej  ciany  4,0cm. Parapety wewn trzne z konglomeratu w kolorze
jasnobe owym
   Podokienniki zaleca si  uk ada  je  na piance monta owej lub zaprawie cementowej ze
spadkiem na zewn trz.. Pianka zapewnia dobr  izolacj  termiczn  i u atwi ewentualny demonta
parapetu w przysz ci. Je eli parapet montowany b dzie na zaprawie nale y mocowa  go na
wkr ty stalowe z uszczelk . Styk okna i parapetu wewn trznego uszczelniamy mas  silikonow .

Przed wykonaniem parapetów ich wymiary nale y sprawdzi  na miejscu.
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4.4. Wyko czenie cian – o cie a wewn trzne
Nale y   uzupe ni    ubytki   w   istniej cych   wewn trznych  tynkach cementowo wapiennych

po dokonaniu w/w prac remontowych, wykona  g adzie gipsowe o cie y a nast pnie miejsca te
zagruntowa  i pomalowa  farb  emulsyjn  dwukrotnie.

5.   TERMOMODERNIZACJA  CIAN   ZEWN TRZNYCH

5.1.Ocena stanu technicznego elewacji
Po ogl dzinach stwierdza si  ubytki tynku zewn trznego, jego silne zabrudzenia, ubytki gzymsu pod
rynnami oraz zawilgocenia elewacji przy poziomie terenu. ciany zewn trzne budynku nie spe niaj
normy dla wspó czynnika przenikania ciep a dla tego rodzaju przeznaczenia budynków. Dlatego po
dokonaniu oblicze  cieplnych projektuje si  docieplenie cian zewn trznych styropianem EPS 70 040
fasada gr. 10cm.

6.2.PROJEKTOWANE  PRACE  BUDOWLANE -
       CIANY  ZEWN TRZNE

6.2.1. Zamurowanie otworów
6.2.2. Wykonanie opaski wokó  budynku oraz chodnika z kostki brukowej
6.2.3. Docieplenie cian zewn trznych budynku styropianem EPS 70 040 gr. 10cm metod  lekk  -
mokr  z wypraw  tynkarsk  akrylow
6.2.4. Rozbiórka i wykonanie nowych schodów zewn trznych betonowych wraz z ich ok adzin  z

ytek gresowych mrozoodpornych i antypo lizgowych

6.3. Termomodernizacja  cian zewn trznych

Docieplenie budynku szko y nale y wykona  zgodnie z wytycznymi zawartymi w

wiadectwie ITB wydanym dla danego systemu .
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przyj to do celów projektowych system docieple
budynkówi kolorystyk  wg firmy ATLAS. Nie jest to system wi cy Inwestora i Wykonawc
prac, a jedynie propozycja przyj ta do potrzeb projektu. Inwestor mo e przyj  inny system
docieple  o parametrach nie gorszych lub równowa nych ni  system ATLAS.

Nale y zdemontowa  z powierzchni cian wszystkie zamocowane w nich elementy (np. lampy,
tablice, rury spustowe, obróbki blacharskie) niektóre elementy -szyldy zostan  przeniesione na nowo
wykonan  zewn trzn  pow ok  ocieplenia. ci gaj c rury spustowe nale y pami ta  o wykonaniu
tymczasowego odprowadzenia wody opadowej z po aci dachu. Przed rozpocz ciem prac nale y
zgodnie z zasadami BHP wykona  monta  odpowiednich rusztowa  lub specjalnych pomostów
roboczych.

Przed przyst pieniem do ocieplenia nale y sprawdzi  trwa  pod a pod ocieplenie le y to
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w gestii potencjalnego Wykonawcy ocieplenia, w celu odpowiedniego przygotowania istniej cego
pod a pod ocieplenie.

Przygotowanie pod a (powierzchni cian) polega na sprawdzeniu przyczepno ci tynku do
ciany oraz zlikwidowaniu nierówno ci powierzchni ciany wi kszych ni  10mm.

Projektowana kolorystyka elewacji

Jako przyk ad-Wed ug palety barw systemu
ATLAS

ciany - kolor nr 0093; 0040

 -cokó  - kolor nr 0176

W razie wykonywania tynków w innym systemie nale y dobra  kolory po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem.

7. Remont pomieszcze  wewn trznych

- monta  p yt OSB na istniej cych pod ogach z desek oraz wykonanie nowych pod óg z paneli
pod ogowych klasy AC4
-wymiana o cie nic i skrzyde  drzwiowych wewn trznych pe nych p ytowych na trzech zawiasach
-naprawa tynków cian i sufitów
-ok adziny cian p ytkami glazurowanymi w azience i aneksie kuchennym
-wykonanie g adzi gipsowych cian i sufitów, malowanie wewn trzne emulsyjne i olejne, farbami
matowymi
- inne roboty towarzysz ce

8.  Wp yw inwestycji na rodowisko
Projektowane prace budowlane nie stwarzaj adnego zagro enia dla rodowiska naturalnego.

W trakcie realizacji robót nie b  stosowane technologie i materia y niebezpieczne dla rodowiska.
Wykonywanie prac nie b dzie generowa o uci liwego dla otoczenia ha asu.

9. Bezpiecze stwo przeciwpo arowe

Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powy ej   nie   pogorsz
bezpiecze stwa po arowego istniej cego budynku.

opracowa
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