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Opis techniczny
Wstêp
Tematem niniejszego opracowania jest projekt prac remontowych w
czêœci Szkoùy Podstawowej nr 2 wKarczewie dotycz¹cej sali gimnastycznej,
magazynku sportowego oraz korytarza przy sali. Budynek oddany do
u¿ytkowania w latach szeœãdziesi¹dziesi¹tych, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej.
W projekcie zawarto nastêpuj¹ce tematy:
1. Ocieplenie elementów budynku:
w budynku ocieplenie stropodachu,
w budynku ocieplenie œcian,
2. Naprawa pokrycia dachu
3. Naprawa podùogi.
4. Malowanie œcian i sufitów.
Dodatkowo wedùug odrêbnego opracowania wymiana instalacji elektrycznej
oœwietleniowej.

Podstawa opracowania
Podstaw¹ do opracowania dokumentacji projektowej stanow¹:
 zlecenie Inwestora,
 wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Inwestora,
 obowi¹zuj¹ce przepisy i normy:
-Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póên. zm.),
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz. 1118 z póê. zm.),
-Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
-Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz
palnu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)
-aktualne normy i przepisy budowlane.
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Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
 naprawa pokrycia i docieplenie dachu
 wymiana obróbek blacharskich œcian, podokienników,
 wymiana drzwi wejœciowych do sali gimnastycznej wewnêtrznych,
 wykonanie docieplenia œcian zewnêtrznych metod¹ „lekk¹-mokr¹”
styropianem gruboœci 12cm czêœci budynku szkoùy sali gimnastycznej,
 docieplenie stropu weùn¹ mineraln¹ gruboœci 10cm nad sal¹
gimnastyczn¹ budynku szkoùy,
 wykonanie i naprawa opaski wokóù budynku,
 naprawa podùogi sali gimnastycznej,
 malowanie œcian i sufitów.

Opis stanu istniej¹cego
Budynek Szkoùy Podstawowej nr 2 w Karczewie czterokondygnacyjny,
w caùoœci podpiwniczony o funkcji oœwiatowej. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana.
Dane techniczne:
powierzchnia u¿ytkowa czêœci remontowanej
157,06m2
wysokoœã czêœci budynku -sali gimnastycznej
4,52m
Brak dodatkowego ocielenia elementów œcian w budynku Szkoùy i stropodachu
nad czêœci¹ budynku - sal¹ gimnastyczn¹, powoduj¹ca miejscowe
przemarzania œcian i stropu. Stolarka okienna nowa PVC- nie podlega
remontowi, stolarka drzwiowa w czêœci budynkuvpodlegaj¹cego remontowi o
znacznym stopniu zu¿ycia technicznego, zakwalifikowana do wymiany. W
czêœci uszkodzona, w czêœci brak opaski betonowej wokóù budynku – sali
gimnastycznej.

Roboty rozbiórkowe
W zwi¹zku z remontem elewacji budynku, która przewiduje docieplenie
œcian zewnêtrznych i zwiêkszenie gruboœci œciany o 12cm. wszystkie obróbki
blacharskie zwi¹zane z tym nie bêd¹ speùniaùy warunków technicznych i
podlegaj¹ demonta¿owi.
Wszelkie drobne elementy wyposa¿enia budynku uchwyty do flag, tablice
informacyjne, numery administracyjne nale¿y zdemontowaã oczyœciã
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pomalowaã elementy stalowe i ponownie zamontowaã po wykonaniu robót
remontowych.

Wymiana drzwi
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ demonta¿u zu¿ytej technicznie stolarki
drzwiowej projektuje siê now¹ œlusarkê drzwiow¹ z profili aluminowych wg
wykazu z profili bez przegrody cieplnej. Okucia standardowe, klamki w
skrzydùach w œrodku wysokoœci, po jednym zamku typu Yale w drzwiach,
wypeùnienie peùne pomiêdzy profilami. Úlusarka drzwiowa w kolorze - biaùym.

Termomodrenizacja dachu
Remontowi podlega dach czêœci budynku Szkoùy o powierzchni 200,80
m . Stan istniej¹cy: stropodach niewentylowany pokryty kilkoma warstwami
papy asfaltowej o znacznym stopniu zu¿ycia technicznego, obróbki z blachy
ocynkowanej w stanie dobrym.
Remont zakùada wykonanie izolacji termicznej stropodachu, któr¹ wykonaã
dwuwarstwowo (2x 50mm) z weùny mineralnej przeznaczonej do stosowania
izolacji stropodachów, o parametrach nie gorszych ni¿ - wspóùczynnik
przewodzenia ciepùa ë 0,04 W/mK dla gruboœci 60 mmm i ciê¿ar wùasny 1,3
kN/m3. £¹czenie pùyt z weùny do stropodachu za pomoc¹ ù¹czników
systemowych w iloœci zgodnej z approbat¹ techniczn¹.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej. Pierwsza warstwa
z papy perforowanej zapewniaj¹cej wentylowanie pokrycia poprzez system
kominków wentylacyjnych w iloœci 1 szt. na ok. 80m2. Warstwa papy
podkùadowej na osnowie asfaltowej gruboœci min 4,5mm i warstwa papy
asfaltowej nawierzchniowej na osnowie poliestrowej modyfikowanej SBS
o gr. min. 5,2mm. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wraz
uchwytami (rurhaki i rynajzy) podlegaj¹ wymianie na rynny i rury spustowe z
polichlorku winylu wraz z regulacj¹ spadków i wymianê mocowañ .
2

Roboty elewacyjne, docieplenie œcian
Zaprojektowano zgodnie z dostêpnoœci¹ materiaùów o odpowiedniej
gruboœci dla danego asortymentu na rynku, nastêpuj¹ce gruboœci warstw
dociepleniowych|:
docieplenie œcian styropianem EPS-70-040 o gruboœci 12cm
docieplenie cokoùu styropianem EPS-100-038 o gruboœci 10cm.
Docieplenie œcian zewnêtrznych budynku przyjêto wykonanie metod¹ BSO
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(lekk¹ -mokr¹) polegaj¹c¹ na pokryciu powierzchni bezspoinow¹ powùok¹
skùadaj¹c¹ siê z nastêpuj¹cych warstw:

warstwa izolacyjna – pùyty styropianowe-frezowane,

warstwa wzmacniaj¹ca – wklejona w zaprawê klej¹c¹ siatka z wùókna
szklanego,

warstwa zewnêtrzna – tynk cienkowarstwowy akrylowy, w czêœci
cokoùowej tynk mozaikowy akrylowy.
Warunki techniczne wykonania robót.
Przygotowaã podùo¿e do przyklejenia pùyt styropianowych poprzez
oczyszczenie z brudu, kurzu i zbicie odspojonych fragmentów tynku.
Dopuszczalna nierównoœã podùo¿a +/- 10mm. Zagruntowaã œrodkiem
zwiêkszaj¹cym przyczepnoœã i noœnoœã podùo¿a. Przyklejenie pùyt
styropianowych frezowanych gr. 12cm (ocieplenie oœcie¿y ze styropianu gr.
5,0cm) przygotowan¹ wg. instrukcji producenta zapraw¹ klejow¹. Pùyty
styropianowe powinny szczelnie przylegaã do siebie oraz ukùadane musz¹ byã
z przewi¹zaniem na powierzchni œcian i naro¿ach. Warstwê izoluj¹c¹ ze
styropianu nale¿y wyrównaã poprzez stosowanie ró¿nej gruboœci zaprawy
klejowej max. do 50mm, ró¿nych gruboœci pùyt styropianu jeœli tego wymagaj¹
nierównoœci podùo¿a, tak aby uzyskaã gùadk¹ elewacjê. Dodatkowo mocowaã
pùyty styropianowe koùkami z tworzywa sztucznego w iloœci 6 szt. na 1m2 ,
prawidùowo osadzone koùki nie mog¹ wystawaã wiêcej ni¿ 1mm ponad
powierzchniê styropianu. Uszczelniã styki styropianu z oknami i elementami
obróbek blacharskich. Wykonaã warstwê zbrojon¹, poprzez naùo¿enie min 3
mm warstwy zaprawy klejowej i wtopienie w ni¹ siatki z wùókna szklanego z
zaszpachlowaniem jej na gùadko przy zachowaniu 1 mm otuliny siatki. Nie
wolno zaszpachlowaã uprzednio rozùo¿onej bezpoœrednio na styropianie siatki.
Wszystkie naro¿a osùoniã dodatkowymi k¹townikami z tworzywa sztucznego
oraz wkleiã dodatkow¹ warstwê siatki jako dodatkowe zabezpieczenie miejsc
szczególnie nara¿onych do wysokoœci 3,0m od poziomu gruntu lub podestów.
Po caùkowitym wyschniêciu warstwy tj. min 2-3 dniach nale¿y naùo¿yã
podkùad tynkarski. Po wyschniêciu podkùadu, z reguùy czas oczekiwania
wynosi 1 dzieñ, nale¿y zgodnie z instrukcj¹ producenta przygotowaã i naùo¿yã
cienkowarstwowy tynk akrylowy o strukturze rowkowej. Wszelkie przerwy
technologiczne ze wzglêdu na ograniczony czas schniêcia tynku nale¿y ukryã
w miejscach niewidocznych np. pod rurami spustowymi. Wszystkie roboty
nale¿y wykonywaã przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych tj.
temperaturze powietrza od+5oC do 25oC.
W trakcie wykonywania robót nale¿y zabezpieczyã elementy budynku
nara¿one na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, opaskê
wokóù budynku itp.) oraz sukcesywnie sprz¹taã stanowiska pracy.
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Wymiana obróbek blacharskich
Projektuje siê monta¿ nowych obróbek blacharskich: podokienników,
obróbek gzymsów pasa nadrynnowego.
Nale¿y wykonaã nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w
kolorze br¹z o minimalnej gruboœci 0,55mm, powinny one wystawaã poza lico
œciany co najmniej 40mm oraz poza obrys otworu co najmniej 20mm. Obróbka
podokiennika z blachy stalowej powlekanej mocowana poni¿ej kanalików
odwadniaj¹cych okno ze spadkiem podokiennika 5-10 %. Obróbki
podokienników nale¿y mocowaã do koùków drewnianych osadzonych w
trakcie przyklejania pùyt styropianowych mocowany co ok. 60 cm
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê
aby blachy nie kùaœã bezpoœrednio na beton lub tynk, czy materiaùy zawieraj¹ce
siarkê.

Remont podùogi
Podùoga w sali gimnastycznej z deszczuùek dêbowych pastowanych. Podùoga
podlega remontowi polegaj¹cemu na szlifowaniu mechanicznym parkietu oraz
lakierowaniu 1x lakierwm podkùadowym i 2x lakierem nawierzchniowym
poliuretanowym antypoœlizgowym. Przed lakierowaniem nale¿y wyznaczyã
liniami kolorowymi szrokoœci 5cm boiska do siatkówki, koszykówki oraz do
piùki rêcznej (w zakresie jakim pozwala wymiar sali). Ponadto nale¿y wykonaã
cztery kanaùy wentyluj¹ce podùogê o przekroju 14x14cm zakoñczone kratkami
wyprowadzone 30cm nad poziom podùogi.

Roboty malarskie
Przygotowanie œcian i sufitów do malowania nale¿y wykonaã przeciarkê
tynkarsk¹, wraz z napraw¹ drobnych pêkniêã, zatynkowanem bruzd
instalacyjnych. Malowanie scian farb¹ emulsyjn¹ w kolorach jasnych
uzgodnionych z Inwestorem. Lamperie olejne dwukrotnie szpachlowane do
wysokoœci 1,5m, w sali gimnastycznej œciany do wysokoœci 3,5m dopasowane
do koloru farb emulsyjnych i równie¿ uzgodnione z Inwestorem.
W trakcie wykonywania robót nale¿y zabezpieczyã elementy budynku
nara¿one na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.) oraz
sukcesywnie sprz¹taã stanowiska pracy.
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Informacja Bezpieczeñstwa I Ochrony Zdrowia

Roboty budowlane prowadziã przestrzegaj¹c przepisy zawarte w
Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)
Na czas prowadzenia robót nale¿y zabezpieczyã przylegùy teren przed dostêpem osób
postronnych.
Rusztowanie powinno byã wykonane i u¿ytkowane zgodnie z dokumentacj¹
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy monta¿u i
demonta¿u rusztowañ powinni posiadaã wymagane uprawnienia. U¿ytkowanie
rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez uprawnion¹ osobê.
Prace rozbiórkowe.
Wykonuj¹c prace rozbiórkowe z u¿yciem maszyn budowlanych nale¿y:
-umo¿liwiã wjazd na dziaùkê maszynie tak, aby nie zaczepiùa o linie energetyczne
-nie dopuœciã do przebywania osób postronnych w zasiêgu dziaùania naczynia (ùy¿ki)
maszyny roboczej
-wykonywaã roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposób, by odlegùoœã
stanowiska pracy od linii nie byù¹ mniejsza ni¿ 2,0m
-zabezpieczyã miejsce wykonania robót przed dostêpem osób postronnych
-w sposób szczególny zabezpieczyã instalacjê gazow¹.
Przygotowanie zaprawy murarskiej.
Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna lub
innych ¿r¹cych œrodków uplastyczniaj¹cych nale¿y:
-sprawdziã czy czêœci ruchome betoniarki s¹ osùoniête w nale¿yty sposób
-sprawdziã czy wùaœciwie wykonano poù¹czenie elektryczne betoniarki, a ewentualne
miejsca poù¹czenia przewodów wùaœciwie zaizolowane
-przed przygotowaniem zaprawy, wù¹czyã betoniarkê ,,na sucho” w celu sprawdzenia
wùaœciwego kierunku obrotów bêbna betoniarki
-korzystaã z rêkawic ochronnych
-wsypywaã skùadniki zaprawy, szczególnie ¿r¹ce, tak aby nie doszùo do zapylenia
oczu lub innych odkrytych czêœci ciaùa.
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Praca na rusztowaniach.
Pracuj¹c na rusztowaniach nale¿y:
-starannie wybraã miejsce ustawienia rusztowania, które nale¿y wùaœciwie
przygotowaã poprzez wyrównanie i ustabilizowanie podùo¿a
-nie przekraczaã wysokoœci wùaœciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglêdnie kotwiã rusztowanie do œciany zgodnie z jego konstrukcj¹
-nie dopuszczaã do monta¿u i demonta¿u rusztowania podczas ograniczonej
widocznoœci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oœwietlenia
-ukùadaã wùaœciwie pomosty robocze i deski krawê¿nikowe w zale¿noœci od typu
stosowania rusztowania
-w przypadku, gdy stanowisko pracy poùo¿one jest na wysokoœci 2,0m i wiêcej ponad
poziomem otaczaj¹cego terenu, nale¿y na rusztowaniu zamontowaã barierki i porêcze
o wysokoœci 1,10m od poziomu pomostu roboczego
-praca bez porêczy jest dopuszczalna wyù¹cznie z u¿yciem atestowanych
zabezpieczeñ, np. uprzê¿y
Roboty elektryczne.
-wszelkie roboty elektryczne (np. Monta¿ zasilania, przestawienie i naprawa
przenoœnych rozdzielni budowlanych) na budowie mo¿e wykonywaã wyù¹cznie
osoba posiadaj¹ca odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
elektroenergetyczne (do 1kV)
-wszelkie prace musz¹ byã wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla robót
elektrycznych
-dopuszcza siê samodzielny monta¿ i demonta¿ instalacji elektrycznych na budowie
tylko wtedy, gdy zastosuje siê niskonapiêciowe obwody bezpieczne o napiêciu do
24V
Roboty na wysokoœci.
Wykonuj¹c prace na wysokoœciach nale¿y:
-stosowaã œrodki ochrony osobistej – atestowan¹ uprz¹¿ i zabezpieczenia linowe
-przy ich braku bezwzglêdnie nale¿y montowaã barierki i porêcze ochronne
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