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1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi szczegółowy opis projektowanych prac budowlano-konserwatorskich związanych
z remontem elewacji i dachu budynku Urzędu Pocztowego UP Łódź 17 przy ul. Moniuszki 4 ujętych
w projekcie budowlano-wykonawczym.
2. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH
Zakres remontu:
- remont zabytkowych elewacji od strony południowej (ul. Moniuszki) i od strony wschodniej
(ul. Hotelowej) wraz z remontem balkonów,
- remont elewacji północnej i zachodniej od strony podwórza,
- remont pokrycia dachu,
- remont – wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- częściowa wymiana okien na poddaszu
- remont instalacji odgromowej,
- remont zawilgoconych tynków na poddaszu,
- wykonanie inst. przeciwoblodzeniowej rynien i obróbek blacharskich nad zjazdem na kondygnację -1
Opis stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz programem prac konserwatorskich został
zawarty w „Programie prac konserwatorskich remontu elewacji i dachu budynku UP Łódź 17 – dawnej willi
Meyera w Łodzi przy ul. Moniuszki 4” opracowanym przez mgr konserwacji dzieł sztuki Monikę BystrońskąKunat.
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Projektem nie jest objęta wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, poza częściową wymianą okien
na poddaszu w celu uszczelnienia miejsc zalewanych przez wody opadowe. Istniejące okna drewniane na I
piętrze: na balkonach oraz w ryzalicie od strony wschodniej, poddane zostaną renowacji ze względu na ich
zły stan techniczny. W pozostałych oknach, wykonanych z profili pcv, jedynie drewniane element snycerki
poddane zostaną konserwacji.

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
3.1. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robót należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przygotować teren budowy,
- wydzielić miejsce na tymczasowe przestawienie pojemników na odpady,
- zapewnić możliwość ciągłości funkcjonowania urzędu pocztowego,
- zapewnić bezpieczne wejście do budynku dla pracowników i petentów,
- zabezpieczyć przejście dla pieszych po chodniku stosując obudowy tymczasowe,
- zapewnić właściwą organizację ruchu na ul. Moniuszki na czas remontu,
- zewnętrzną skrzynkę na listy przenieść i ustawić w holu wejściowym,

3.1.1. Demontaże i rozbiórki
Roboty obejmują wszelkie prace przygotowawcze, w tym:
- demontaże nawierzchni i prace ziemne w celu przygotowania wykopów wzdłuż ścian fundamentowych na
głębokość 1m,
- zasypanie wykopów i ponowne ułożenie nawierzchni,
- montaż rusztowań na czas prac elewacyjnych i dachowych, a następnie ich demontaż po zakończeniu
robót,
- demontaż elementów na elewacjach i skucia tynków, uszkodzonych detali, etc.
3.1.1.1. Demontaż nawierzchni oraz prace ziemne
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji pionowych ścian fundamentowych
i ewentualnej wymiany instalacji odgromowej otokowej należy rozebrać istniejące nawierzchnie z kostki
i płyt betonowych oraz wykonać wykopy.
Zdemontowane nawierzchnie z kostki i płyt betonowych układać warstwowo na paletach, owinąć folią
i ustawić w miejscu przeznaczonym do składowania elementów rozbiórkowych na czas remontu.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca musi zapoznać się z aktualnym planem uzbrojenia terenu
w rejonie przewidywanych robót ziemnych. Nie wolno przystępować do robót ziemnych bez aktualnej wiedzy
o istniejącym uzbrojeniu terenu.
Postawą wykonywania robót ziemnych jest dokumentacja, opracowana na podstawie badań gruntu.
Wykop wykonać na głębokość 1,0m poniżej poziomu chodnika. Prace prowadzić ręcznie. Metody
wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót
ziemnych.
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopów) należy
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Zagęszczanie gruntu
w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).
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Warunki terenowe
Usuwanie przeszkód oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robót ziemnych:
- wszelkie przedmioty znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym maja być wykonane roboty
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem robót usunięte,
- nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przedmiotów lub kanałów bez zgody
jednostki, do której należy nadzór nad nimi, a roboty wykonywać w sposób uzgodniony z tą jednostką,
- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej, roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych
urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie
robót,
- w razie wykonywania robót ziemnych w bezpośredniej bliskości jakichkolwiek instalacji powinna być
określona bezpieczna odległość w pionie i w poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty,
- w przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostają ujawnione niewypały lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne
oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ władzy administracyjnej.
Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać następujących wymagań:
- wokół wykopu powinny być ustawione poręcze ochronne, a w nocy wykopy powinny być oznakowane
czerwonymi światłami ostrzegawczymi,
- rozstaw podparcia lub rozparcie wykopów powinien wynosić do 1 m w układzie pionowym i 1,5 m
w układzie poziomym,
- odeskowanie ażurowe można stosować tylko w gruntach zwartych, nie wolno stosować tego odeskowania
w okresie zimowym,
- górne krawędzie bali przyściennych powinny osiągnąć co najmniej 0,15m ponad teren,
- rozpory powinny być tak umocowane, aby samoczynnie nie wypadały; stan rozparcia lub podparcia ścian
wykopów powinien być sprawdzony przed każdym zejściem do nich pracowników,
- pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5m w gruntach spoistych i o 0,3m w pozostałych może się odbywać
dopiero po odeskowaniu ścian,
- do wykopu należy wykonać bezpieczne zejście dla pracowników; odległość miedzy zejściami nie powinna
przekraczać 20m,
- deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych nie więcej niż 0,5m w gruntach
spoistych i 0,3m
w pozostałych.
3.1.1.2. Zasypywanie wykopów i ponowne ułożenie nawierzchni z z elementów betonowych
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni z kostki:
- zasypać wykopy ziemią,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie kostek lub płyt chodnikowych z ubiciem,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych zasypką piaskowo-cementową.
Podsypka piaskowa
Na podsypkę należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych.
Wilgotność układanej podsypki powinna by taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni nie rozsypywała się
i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielona podsypka powinna by wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarką
wibracyjną.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
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należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi by zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
Układanie nawierzchni z kostek i płyt betonowych
Na podkładzie należy układać (podbijając gumowym młotkiem) elementy nawierzchni kontrolując, czy jest
równa i ma odpowiedni spadek. Kształt elementów dobierać do istniejących sąsiadujących nawierzchni.
Szczeliny należy wypełnić zasypką cementowo-piaskową.
3.1.1.3. Roboty montażowe rusztowania
Do prac elewacyjnych i dachowych przyjęto rusztowania stalowe, ramowe o szer. 0,73m i rozstawie
podłużnym ram 2,57m o wys. do 15m, z osłoną z siatki PP. Do montażu rusztowań budowlanych należy
zastosować gotowe rozwiązania systemowe.
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być
przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób
upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno
być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie
mniejsza ni 0,1 Mpa. Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna
być taka, aby siła przenoszona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być
umieszczane symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość miedzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć
szerokość nie mniejszą niż od 0,73m i być zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m.
Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie większych niż 40m.
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie
do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie
powyżej 150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do
konstrukcji rusztowania.
Wzdłuż rusztowania od strony ul. Moniuszki (na elewacji południowej) wykonać tymczasową obudowę
chodnika w konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z płyt OSB w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia
dla pieszych.
3.1.1.4. Demontaż rusztowań
Po zakończeniu prac elewacyjnych i dekarskich należy zdemontować rusztowanie.
Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy.
Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyulców najwyższego pomostu. Następnie
rozbiera się pomost, zdejmuje lenie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach. Po skończeniu
rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone w stosy wg
asortymentu. Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem.
Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być
opuszczane w sposób bezpieczny.
3.1.1.5. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z bezwzględnym
przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.
Przy wykonywaniu rozbiórek elementów, które mogą utracić stateczność, należy wykonać tymczasowe
podparcia i stężenia (np. pod dwoma balkonami, przy których będą demontowane kroksztyny).
Uwaga: W przypadku natrafienia w trakcie prac rozbiórkowych na materiały niebezpieczne pod względem
ekologicznym (np. azbest) ich rozbiórkę i utylizacje powierzyć firmie specjalistycznej zajmującej się
utylizacją odpadów niebezpiecznych.
A. Demontaż wraz z usunięciem:
- demontaż opraw oświetleniowych nad wejściem głównym od strony południowej – 2 szt.
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- demontaż podświetlanej tabliczki z nr policyjnym – 1 szt.
- demontaż drzwiczek rewizyjnych (stalowych) do złączy kontrolnych instalacji odgromowej – 5 szt.
- demontaż kratek wentylacyjnych na elewacjach – 4 szt.
- demontaż instalacji odgromowej na dachu
- demontaż instalacji odgromowej podtynkowej
- demontaż rynien na dachu i rur spustowych na elewacjach
- demontaż rynien wokół świetlika nad zjazdem
- demontaż obróbek blacharskich na dachu i wokół świetlików
- demontaż obróbek blacharskich na gzymsach, naczółkach, balkonach i parapetach
- demontaż okien drewnianych za attyką – 13 szt.
- demontaż pokrycia dachowego w pasie 33cm wzdłuż okapu na elewacji południowej wraz ze sklejką
podkładową i deską czołową
- demontaż pokrycia dachowego wraz ze sklejką podkładową o pow. 5m 2 w rejonie północnej krokwi
koszowej ryzalitu na elewacji wschodniej
- skucie płytek gresowych i warstw wykończeniowych na balkonach
- demontaż korytek kablowych z pcv na elewacjach
B. Demontaż na czas prac remontowych:
- demontaż logo Poczty Polskiej – 1 szt.
- demontaż tablic urzędowych – 3 szt.
- demontaż tablic informacyjnych o zabytku – 2 szt.
- demontaż tabliczek znamionowych instalacji – 3 szt.
- demontaż kamer monitoringu – 2 szt.
- demontaż syren alarmowych – 2 szt.
- demontaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji na elewacjach dziedzińca – 5 szt.
- demontaż opraw oświetleniowych od strony ul. Moniuszki – 5 szt. (naświetlacze)
- demontaż opraw oświetleniowych od strony dziedzińca – 3 szt.
- demontaż krat w oknach piwnicznych od strony ulic – 11 szt.
- demontaż krat w oknach piwnicznych od strony dziedzińca – 7 szt.
- demontaż stojaka na rowery
- demontaż betonowych płyt chodnikowych 50x50x7cm wzdłuż elewacji od strony ulic w pasie o szerokości
1,0m
- demontaż kostki betonowej gr. 8cm wzdłuż elewacji dziedzińca w pasie o szerokości 1,0m
C. Skucia
- skucie tynków na elewacjach w miejscach najbardziej zniszczonych i spękanych w promieniu 80cm,
- skucie tynków na cokołach od strony ulic i od strony dziedzińca
- skucie tynków pod oknami parteru na elewacji wschodniej na wysokości zadaszenia zjazdu
- skucie tynków na ścianie fundamentowej od strony ul. Moniuszki i od ul. Hotelowej (od narożnika do
ryzalitu) w pasie 1m poniżej poziomu gruntu
- skucie tynków spodnich pod balkonami
- skucie gzymsów wokół płyt balkonowych
- skucie dwóch uszkodzonych kroksztyn pod balkonami
- skucie gzymsu pod balkonem
- skucie cokołów na balkonach wzdłuż elewacji
- skucie tynków na cokołach balustrad balkonowych
- skucie tynków wewnętrznych na poddaszu wzdłuż całej ściany elewacji południowej
- skucie tynków wewnętrznych na poddaszu wzdłuż ścian ryzalitu od strony wschodniej
- skucie zniszczonych fragmentów gzymsu głównego od strony dziedzińca
- skucie tynku na dawnym kominie spalinowym
- skucie tynków nad naczółkami ryzalitów na elewacji południowej i wschodniej
Demontaże należy prowadzić sukcesywnie – w miarę postępu prac.

3.2. Remont pokrycia dachu
Roboty obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu pokryć
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dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, w tym:
- czyszczenie dachu
- pokrycie dachu papą wierzchniego krycia
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
- montaż nowych rynien i rur spustowych
3.2.1. Renowacja okapu
- Rozebrać rynny i obróbki blacharskie,
- Zdjąć pas nad- i podrynnowy, zdemontować deskę czołową,
- Wyciąć gonty, papę podkładową i zniszczoną sklejkę w pasie ok. 33cm,
- Oczyścić końcówki krokwi i zaimpregnować środkiem ochronnym do drewna przed grzybami, owadami
oraz zabezpieczającym przed działaniem ognia,
- W dwóch miejscach zniszczone końcówki wyciąć, dosztukować i dobić jednostronne wzmocnienie z deski
gr. 32mm,
- Położyć nową warstwę podkładową ze sklejki wododpornej gr. 10mm,
- Dobić nową deskę czołową 170x32mm, zaimpregnować,
- Między co drugą krokwią wykonać otwory nawiewne śr. 70mm w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza,
zabezpieczone przeciw owadom taśmą perforowaną,
- Na sklejce okapowej przymocować warstwę podkładową papy modyfikowanej gr. 3mm na osnowie
poliestrowej w pasie szer. 33cm.
- Nagrzać papę i wkleić w nią blachę pasa nadrynnowego,
- Przymocować blachę mechanicznie i pokryć drugą warstwą papy,
Wg detalu na rys. AD/1
3.2.2. Remont pokrycia dachu
- Skontrolować stan pokrycia dachowego z gontów bitumicznych,
- Oczyścić powierzchnię dachu strumieniem wody podciśnieniem z dodatkiem detergentu usuwając mchy,
porosty i zabrudzenia,
- Sprawdzić czy gonty nie są poluzowane lub popodwijane i ewentualnie domocować je papiakami,
- Pokrycie z gontów zaimpregnować dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową (bez hydroizolacji),
rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:1,
- Po 4 godzinach schnięcia można przystąpić do zgrzewania wierzchniej warstwy papy na dachu.
- Stosować papę wysokomodyfikowaną gr. min. 5mm na osnowie poliestrowej nierozprzestrzeniającą
ognia,
Wysoka jakość pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z włókniny poliestrowej pozwala
na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym przypadku
należy zwrócić szczególną uwagę na jakość przygotowania podłoża. Wszystkie ubytki powinny być
uzupełnione przez wstawienie łatek z papy podkładowej. Podłoże należy zagruntować systemowymi
preparatami gruntującymi. Nie należy stosować w tym systemie pap na osnowie z włókna szklanego.
Układanie papy odbywa się zgodnie ze spadkiem dachu. Zakłady powinny mieć szerokość 9 cm podłużnie,
a zakłady poprzeczne powinny mieć szerokość 12 cm. Podkładki zamocowań muszą być dokręcone
i dobite tak, aby ich powierzchnia była równa z powierzchnią papy. Wszystkie powierzchnie metalowe
powinny być dokładnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacją
pokrycia. Zakłady nad zamocowaniami zgrzewa się. Warstwę nawierzchniową zgrzewa się całą
powierzchnią. Pożądane jest uzyskanie wypływu około 10-15 mm. Podczas zgrzewania zakładu jest to
dodatkowym świadectwem uzyskania szczelności zgrzewu. Wycieki asfaltu posypywać posypką w czasie
7s (w sezonie letnim) i 4s (w sezonie zimowym) od momentu wycieku.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać
następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od
strony przekładki antyadhezyjnej,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy,
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e) podczas prac należy odpowiednio zabezpieczyć połać dachową przed opadami atmosferycznymi;
papytermozgrzewalnej nie można układać na zbyt wilgotne podłoże o słabej wytrzymałości.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno
być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.
3.3.3. Obróbki blacharskie
Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej na wszystkich poziomach: na dachu wokół
kominów i świetlika, na ogniomurach, na gzymsach, okapach, podokiennikach, balkonach, w otworach
odpływowych na balkonach, wokół okna połaciowego, na wyłazie dachowym, etc.
Z blachy stalowej ocynkowanej wykonać obróbki blacharskie wokół zadaszenia zjazdu na kondygnację -1.
Pod obróbki blacharskie wykonać spadki z zaprawy i stosować, jako izolację, papę podkładową.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i miedzianej można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temp. nie niższej od -15C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Stosować blachę miedzianą gr. 0,6mm i blachę stalową ocynkowaną gr. 0,7mm.
Na poziomie zwieńczenia attyki pod blachą miedzianą i papą podkładową stosować pas wzmocnienia
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm o szer. 15cm z wywinięciem w dół, mocowany przy pomocy
kołków do attyki.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.
Wszystkie obróbki (poza obróbkami na poziomie parapetów okiennych) wykonywać na podwójne rąbki
stojące. Obróbki na poziomie parapetów i na balkonach łączyć ze sobą w celu uszczelnienia i wyrównania
połączeń blachowych metodą lutowania miękkiego.
3.3.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Na dachu osadzić uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać
25,0m.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu tj.: rynny Ø 150, rury spustowe Ø 120.
Rynny dachowe z blachy powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej
długości,
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- rynny powinny mieć zamontowane kosze do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy powinny być:
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe.
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha,
- w czasie prowadzenia prac elewacyjnych wykorzystywać istniejące rury spustowe,
- nowe rury spustowe montować po zakończeniu prac malarskich na elewacji.

3.3. Prace naprawcze w zakresie murów
Roboty obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich, w tym:
- uzupełnienia wątku ceglanego murów na poziomie cokołu i gzymsów
- wykonywaniu napraw rys i pęknięć ścian zewnętrznych murowanych systemem kotwienia w miejscach
uszkodzeń
3.3.1. Uzupełnienia ubytków wątku muru ceglanego
- Usunąć zniszczone, spękane, niespełniające wymogów technicznych cegły.
- Usunąć stare spoiny na głębokość min. 2cm.
- Po skuciu, miejsca odkryte przemyć i zdezynfekować przy użyciu przegrzanej pary wodnej z dodatkiem
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preparatu czyszczącego. Prace wykonywać szczególnie ostrożnie. Strefy brzegowe silnie zniszczone na
skutek wietrzenia ulegają w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu. Czas działania jest
zróżnicowany, należy wykonać powierzchnię próbną! Powierzchnie przylegające i elementy elewacji, które
nie powinny zetknąć się z preparatem czyszczącym (np. elementy metalowe) należy przykryć folią
polietylenową.
- Uzupełnienia wątków muru wykonywać cegłami o podobnych parametrach do istniejących cegieł,
tj cegłami pełnymi stosowanymi przed wojną w Polsce o wym. 27x13x6cm.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
- Podłoże przed nałożeniem zaprawy dobrze zmoczyć wodą.
- Stosować zaprawę murarską M5 wg PN-EN 998-2 z trasem do słabszych, wysoko-nasiąkliwych
zabytkowych cegieł.
- Uzupełniana zaprawa nie może przewyższać wytrzymałością uzupełnianego materiału.
- Zaprawę przygotować z wodą w stosunku 8:1 (proszek:woda). Czas obróbki wynosi ok. 2 godzin przy
temp. ok. +20°C.
- Minimalna temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki musi wynosić +5°C, maksymalna +25°C. Nie
stosować w przypadku zagrożenia nocnymi przymrozkami.
3.3.2. Napraw rys i pęknięć ścian zew. systemem kotwienia w miejscach uszkodzeń
Lokalizację rys pokazano na rys. A/5, A/6, A/7.
Przed przystąpieniem do robót należy skuć tynk zewnętrzny w miejscach pęknięć i zarysowań.
Przeprowadzić analizę stanu technicznego wszystkich rys i określić, które z nich należy wzmocnić metodą
wklejanych kotew stalowych, a które można uzupełnić zaprawą elastyczną. Liczbę i rodzaj kotew dobrać wg
systemu konkretnego producenta .
Wszystkie roboty wykonywane systemem kotwienia powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia
powyżej 5ºC.
Technika napraw polega na montażu odpowiednio dobranych prętów o kształcie helikoidalnym wykonanych
ze stali nierdzewnej austenitycznej i zatopieniu ich w niekurczliwej, elastycznej zaprawie (zgodnie
z zaleceniami producenta systemu) we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
Montaż profili w szczelinach polega na:
- wyfrezowaniu szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub
bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym),
- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych cząsteczek
przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem,
- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy
o grubości ok. 10mm,
- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej prętów i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną
warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas
wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy kołków drewnianych),
- po związaniu zaprawy (ok. 20-40 min.) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania.
Montaż profili w otworach polega na:
- wywierceniu otworów o zadanych średnicach i głębokościach,
- wyczyszczeniu otworów przy pomocy sprężonego powietrza i bieżącej wody,
- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednią końcówką (rurką o średnicy
wewnętrznej, umożliwiającą wprowadzenie do niej kotwy) do otworów kotew i zaprawy. W przypadku
otworów o głębokości do 500mm, otwory przy pomocy pistoletu można najpierw wypełnić zaprawą,
a następnie wkręcając, zamontować w nich kotwy,
- wyczyszczeniu naddatku zaprawy po zamontowaniu kotew.

3.4. Izolacje pionowe ścian fundamentowych
Prace izolacyjne mają na celu wykonanie przeciwwodnych izolacji pionowych – na zewnętrznych
płaszczyznach ścian fundamentowych do głębokości około 1,0 m poniżej poziomu chodnika – dla
remontowanych elewacji: południowej i wschodniej (od narożnika do ryzalitu).
3.4.1. Przygotowanie terenu – prace ziemne
- Zdemontować płyty betonowe,
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- Wykonać wykopy wzdłuż elewacji na głębokość 1,0m poniżej poziomu chodnika. Wykopy należy wykonać
jako wykopy otwarte obudowane.
3.4.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje przeciwwodne
- Po wykonaniu wykopu należy odczekać koło 7 dni w celu podeschnięcia zewnętrznych części ścian
i dopiero wykonać prace izolacyjne,
- Skuć istniejące tynki na elewacji,
- Oczyścić mur metodą mechaniczną przy pomocy szczotek drucianych,
- Wyskrobać spoiny na gł. ok. 2cm
- Należy wykonać wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych przy pomocy suchej zaprawy
spoinowej. Otwarte, oczyszczone strumieniem sprężonego powietrza spoiny wstępnie zwilżyć. Zaleca się,
aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę, aby uzyskać zwartą
strukturę.
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz w prażącym słońcu. Świeżo
wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby
osłonić folią). Należy zapewnić odpowiednio długie utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu ochrony przed
zbyt szybkim wyschnięciem.
3.4.3. Sposób wykonania izolacji
Gruntowanie preparatem krzemionkującym + szlamem uszczelniającym
- podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany,
- podczas nakładania izolacji woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne
fragmenty podłoża należy usunąć.
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C
i poniżej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego
wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
Spryskać całą powierzchnię matowo-wilgotnego, oczyszczonego podłoża preparatem krzemionkującym
rozcieńczonym 1:1 wodą, tak aby po powierzchni nie spływał nadmiar płynu.
Nanieść szlam uszczelniając po 15 min. (świeże na świeże) na całą powierzchnię techniką szlamowania
używając miękkiego pędzla.
Właściwa izolacja
Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna
być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni
izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod katem 45°
na szerokość i wysokość co najmniej 5cm od krawędzi. Powłokę hydroizolacyjną należy nakładać pacą
stalową. Izolacje nakładać w dwóch warstwach tak, aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę
przylegającą do powierzchni podkładu. Drugą warstwę nakładać wtedy, kiedy pierwsza warstwa nabierze
odporności na uszkodzenia.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. Do
izolacji kleić płyty polistyrenu ekstrudowanego, gr. 8cm
Wg detalu na rys. AD/3

3.5. Instalacje elektryczne i odgromowe
Roboty obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji odgromowej,
instalacji elektrycznej oświetlenia nad wejściem oraz instalacji przeciwoblodzeniowej wraz ze wszystkimi
pracami przygotowawczymi i pomocniczymi.
3.5.1. Instalacja odgromowa
Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. Po wykonaniu prac dekarskich ułożyć na dachu
nową siatkę poziomych zwodów niskich z drutu DfeZnΦ8mm na wspornikach izolacyjnych. Na elewacji
poprowadzić podtynkowo nowe przewody odprowadzające z drutu DFeZnΦ8mm w rurkach instalacyjnych

9

niepalnych PCV o grubości ścianki min. 5mm w 9 miejscach pokazanych na rysunku detalu AD/4. Na
elewacji wykonać bruzdy w ścianie w celu przeprowadzenia zwodów. Szczegółowy przebieg przewodów
określić na budowie w czasie prowadzenia robót. Prace wykonywać pod nadzorem wykwalifikowanego
konserwatora zabytków, ze szczególną dbałością w miejscach przejść pod elementami sztukatorskimi.
Złącza kontrolne przyłączyć do przewodów odprowadzających, a także do uziomu budynku za pomocą
płaskownika FeZn 30x4mm.
Na elewacjach zamontować wkute w ściany szafki kontrolne do złączy. Szafki malować proszkowo wg
kolorystyki podanej z projekcie, zgodnie z kolorem ściany, na której będą instalowane.
Odkopać i sprawdzić stan istniejącego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczać 10W. W przypadku nie osiągnięcia takiej rezystancji należy wbić dodatkowe uziomy
szpilkowe. W przypadku znacznej korozji uziomu wymienić uziom na nowy. Uziom układać w odległości nie
mniejszej niż 1m od budynku na głębokości, co najmniej 0,6m. W czasie prac budowlanych sprawdzić
przebieg uziomu wzdłuż elewacji wschodniej i dostosować zakres prac do stanu istniejącego.
3.5.2. Instalacja przeciwoblodzeniowa
Ze względu na zalegający zimą śnieg i lód na styku ściany budynku poczty z zadaszeniem zjazdu na
kondygnację -1, wzdłuż elewacji wschodniej (na odcinku zadaszenia) zaprojektowano instalację
przeciwoblodzeniową. Instalacja uruchamiana będzie jednocześnie czujnikiem temperaturowym
i czujnikiem wilgotności. Kabel grzejny należy położyć pod obróbką blacharską oraz w rynnie zadaszenia
nad zjazdem wzdłuż elewacji wschodniej. Układ instalacji pokazano na rysunku A/9 i E-02. Instalacja
zasilana będzie nowym obwodem podłączonym do TG znajdującej się w pomieszczeniu strażnika.
3.5.3. Instalacja oświetleniowa
W łuku bramy wejściowej od ul Moniuszki, należy zamontować pojedynczą oprawę oświetleniową
nastropową o natężeniu ok. 90 lx. Oprawa będzie zasilona z istniejącego obwodu, do którego były
podłączone zlikwidowane oprawy boczne. Kabel zasilający do projektowanej oprawy przedłużyć od jednej
z istniejących opraw. Kabel prowadzić w bruździe w ścianie. Kabel od drugiej oprawy zabezpieczyć i ukryć
w ścianie.

3.6. Remont balkonów w zakresie izolacji
Opisane poniżej prace dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej na balkonach
- nowych warstw wykończeniowych na posadzkach balkonów
oraz wszelkich dodatkowych prac przygotowawczych i budowlanych związanych z tymi robotami.
Zakres prac:
A) Skuć istniejące warstwy posadzkowe
B) Wyrównać podłoże
C) Wylać warstwę spadkową z lekkiego betonu na bazie kulek polistyrenowych
D) Podkuć w miarę możliwości otwory odwadniające balkony, zwiększyć ich wysokość, aby nie ulegały
zapychaniu nieczystościami,
E) We wklęsłych krawędziach wykonać fasety ze szpachlówki,
F) Przed nałożeniem powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego
(niedopuszczalne jest jednak tworzenie kałuż),
G) Nałożyć wysokoplastyczną mikrozaprawę uszczelniającą. Nie nakładać zaprawy na zamarznięte podłoże
i nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz opadów atmosferycznych. Należy nałożyć
przynajmniej 2 warstwy. Narożniki i otwory odwadniające należy uszczelnić taśmami. Zaprawę nałożyć
także wokół otworów odwadniających. Izolację nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy.
H) Obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy od tłuścić a następnie zabezpieczyć
elastyczną żywicą reaktywną i osadzić w otworach,
I) Płytki gresowe układać na kleju na pełne podparcie. Szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm.
Na wszystkich balkonach prace prowadzić w podobny sposób.
Szczegóły pokazano na rys. A/15
Prace dotyczące tynków i balustrad balkonów opisano w pkt. 3.7.
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3.7. Prace tynkarskie
Zakres prac:
• roboty tynkarskie zewnętrzne:
- dezynfekcja powierzchni
- czyszczenie powierzchni
- skucie tynków
- wykonanie bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne i odgromowe
- odsalanie powierzchni
- naprawa mikropęknięć i rys na tynku
- wypełnianie spoin
- gruntowanie powierzchni
- reprofilowanie tynków na gzymsach przy użyciu szablonów
- uzupełnienia ubytków w detalach i ewentualne odtworzenia elementów sztukatorskich
- odtworzenie 2 kroksztyn – wykonanie odlewów gipsowych w formach silikonowych
- wykonanie spadku parapetowego z zaprawy pod obróbkami blacharskimi
- na tynku istniejącym: wykonanie cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego zbrojonego mikrowłóknami
z zatopioną siatką z włókna (po uprzednim zagruntowaniu ścian i pokryciu ich preparatem wzmacniającym
tynk),
- w miejscach skucia uszkodzonego tynku oraz na cokole: tynk podkładowy renowacyjny o grubości
dobranej do grubości tynku istniejącego (położony po uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczeń
biologicznych i zagruntowaniu podłoża) oraz tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony
mikrowłóknami z zatopioną siatką z włókna
- tynkowanie spodu i krawędzi bocznych płyt balkonowych – tynk podkładowy renowacyjny (położony po
uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczeń biologicznych i zagruntowaniu podłoża) oraz tynk
nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony mikrowłóknami
• roboty tynkarskie wewnętrzne:
- dezynfekcja powierzchni
- czyszczenie powierzchni
- skucie tynków
- odsalanie powierzchni
- wypełnianie spoin
- gruntowanie powierzchni
- wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach poddasza (wzdłuż elewacji od strony południowej i na
ścianach ryzalitu od strony wschodniej) – tynk podkładowy renowacyjny (położony po uprzedniej
dezynfekcji w miejscach zniszczeń biologicznych i zagruntowaniu podłoża) oraz tynk nawierzchniowy
cienkowarstwowy, zbrojony mikrowłóknami
UWAGI:
- Wszystkie prace związane z remontem tynków wykonywać po uprzednim naprawieniu pęknięć i
zarysowań ścian zewnętrznych murowanych systemem kotwienia w miejscach uszkodzeń.
- Przed tynkowaniem należy ukryć przewody instalacji (min. elektrycznych) biegnące obecnie natynkowo
w korytkach kablowych i projektowane instalacje odgromowe – w ścianach wykonać bruzdy, mocować
w nich wiązki przewodów i tynkować.
- Na czas remontu elewacji zdemontować oprawy oświetleniowe, kamery monitoringu, syreny alarmowe,
tablice, szyldy i tabliczki znamionowe (do powtórnego montażu po skończeniu prac).
- Wszystkie prace konserwatorsko-tynkarskie należy wykonywać z zastosowaniem materiałów jednej firmy,
w celu uzyskania gwarancji producenta systemu.
- W zakresie konserwacji detalu sztukatorskiego, napraw tynków i gzymsów przyjęto procentowy podział
prac na prace remontowe i/lub odtworzeniowe określony w przedmiarze robót. Zakres prac należy
oszacować precyzyjnie po rozstawieniu rusztowań i dokonaniu szczegółowych oględzin elewacji oraz
detalu architektonicznego.
−
Na budowie należy wykonać próbki tynków w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i
Konserwatora Zabytków.
−
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3.7.1. Roboty na elewacjach płaskich
3.7.1.1. Dezynfekcja powierzchni
Przed przystąpieniem do prac wykonać dezynfekcję w miejscach zarażonych biologicznie. Preparat
biobójczy nanosić nierozcieńczony na suche powierzchnie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Nie spłukiwać!
W przypadku mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja. Podczas wysychania
materiału zapewnić odpowiednie przewietrzanie (wnętrza). Środek powinien być bezpieczny dla zdrowia i
nieszkodliwy dla środowiska. Ważne jest, aby posiadał certyfikaty CE i/lub PZH (ze względów
bezpieczeństwa). Osoba wykonująca dezynfekcję powinna zachować szczególną ostrożność i postępować
wg zaleceń podanych przez producenta.
Na poddaszu słupy drewniane więźby dachowej stojące wzdłuż zarażonych ścian odgrzybić przy użyciu
szczotek stalowych i zaimpregnować ogniochronnie oraz biobójczo.
3.7.1.2. Czyszczenie elewacji
Oczyścić elewację z powierzchniowych nawarstwień brudu, wykwitów soli oraz wtórnych powłok malarskich.
Czyszczenie należy wykonać na całej powierzchni elewacji przy użyciu przegrzanej pary wodnej do
temperatury 150 st. C. Metoda ta cechuje się nikłą ingerencją w strukturę. Następnie czyścić elewację
metodami hydrościernymi. Prace należy prowadzić ostrożnie w rejonach, gdzie występują sztukaterie,
zwłaszcza na poziomie gzymsu. Przed rozpoczęciem prac wykonać czyszczenie próbne. Wszystkie
działania prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanego konserwatora zabytków.
3.7.1.3. Usunięcie zawilgoconych, odparzony i zainfekowanych fragmentów muru (skucie tynków)
Skuć całkowicie tynki skorodowane oraz niespełniające wymagań konserwatorskich w rejonie:
- cokołu wzdłuż elewacji południowej i wschodniej
- cokołu na dziedzińcu
- spodu i krawędzi bocznych płyt balkonowych
- balustrad balkonowych
- ścian poddasza od wewnątrz (wzdłuż elewacji południowej i na ścianach ryzalitu od strony wschodniej)
W pozostałych miejscach skuć tynki w promieniu 80cm wokół uszkodzonego miejsca.
Usunąć stare spoiny na głębokość co najmniej 2 cm.
Odbity tynk, zaprawy zawierające sole należy natychmiast usunąć.
Zaleca się staranne odpylenie powierzchni.
3.7.1.4. Wykonanie bruzd w ścianach
Przed wykonaniem remontu tynków należy wykonać bruzdy w ścianach i poprowadzić w nich instalacje
elektryczne i teletechniczne biegnące obecnie na tynku oraz przewody instalacji odgromowej (podlegające
wymianie i nowoprojektowane).
3.7.1.5. Czyszczenie powierzchni
Po skuciu miejsca odkryte oczyścić z brudu, kurzu i luźnych cząstek, a następnie przemyć i zdezynfekować
ponownie przy użyciu przegrzanej pary wodnej i preparatu czyszczącego. Strefy brzegowe silnie zniszczone
na skutek wietrzenia ulegają w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu (Uwaga! przy
wartościowej substancji zabytkowej).
Czas działania jest zróżnicowany, należy wykonać powierzchnię próbną!
Powierzchnie przylegające i elementy elewacji, które nie powinny zetknąć się z preparatem czyszczącym
(np. elementy metalowe) należy przykryć folią polietylenową.
3.7.1.6. Uzupełnianie ubytków w spoinach
Ubytki w spoinach uzupełniać stosując zaprawę na bazie wapna trasowego.
3.7.1.7. Gruntowanie powierzchni
Podłoże wzmocnić przy pomocy preparatu gruntującego, który nie hydrofobizuje impregnowanej
powierzchni.
1 nanoszenie: rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w proporcji 1:1
2 nanoszenie: nierozcieńczony
Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie może tworzyć błyszczącej warstwy.
Środek nanosić poprzez malowanie (pędzel, szczotka). Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach
(+20°C / 65 % wilgotności). Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.
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3.7.1.8. Prace tynkarskie
3.7.1.8.1. Wykonanie tynków renowacyjnych w obszarach zawilgoconych
W partii cokołowej, pod płytą i na obrzeżach balkonów, w okolicach rur spustowych oraz na ścianach
poddasza zastosować tynki renowacyjne. Tynk renowacyjny należy zastosować co najmniej do poziomu
0,8 - 1 metra powyżej strefy zawilgocenia.
A) Przed założeniem tynków renowacyjnych należy wykonać odsalanie cokołu, na styku z chodnikiem oraz
odsalanie płyt balkonowych i ścian poddasza metodą tzw. kompresów odsalających z ligniny nasączonej
wodą destylowaną i pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg ten
powtórzyć dwukrotnie.
B) Następnie zmurszałe spoiny wyskrobać na głębokość ok. 2 cm, szerokie spoiny i dziury czy zagłębienia
w murze wypełnić zaprawą na bazie wapna trasowego (wg pkt. 3.7.1.6.)
C) Zagruntować powierzchnię (wg pkt. 3.7.1.7.)
D) Powierzchnię oczyszczonego muru obrzucić cienką warstwą obrzutki sczepnej zaprawy renowacyjnej gr.
1cm, pokrywając nią jednak max. 50% powierzchni muru.
E) Tynki renowacyjne należy mieszać przy pomocy wiertarek elektrycznych z mieszadłami przez ok. 3 – 4
minuty, aby nadać tynkowi odpowiednia porowatość. Tynków renowacyjnych nie należy mieszać w
zwykłych betoniarkach. Po min. 24 godzinach na warstwę obrzutki nałożyć warstwę ochronną tynku
renowacyjnego podkładowego WTA o grubości min. 15 mm w najcieńszym miejscu. Nadać powierzchni
ochronnej warstwy tynku dobrą chropowatość najlepiej za pomocą szczotki plastikowej.
Po nałożeniu każdej warstwy tynku należy zachować przerwę technologiczną 1 dzień na 1 mm tynku
zapewniając przy tym odpowiednie warunki do wyschniecie tynku (wentylacja i ew. lekkie ogrzewanie), jeśli
na powierzchni warstwy ochronnej wystąpią wysolenia oczyścić je na sucho np. za pomocą szczotek
drucianych.
F) Nałożyć drugą warstwę ochronną tynku renowacyjnego o grubości 15 - 20 mm. Jeśli również na
powierzchni tej warstwy wystąpią wysolenia oczyścić je na sucho np. za pomocą szczotek drucianych
i po przerwie technologicznej nałożyć nawierzchniową warstwę tynku renowacyjnego o grubości 10 mm.
3.7.1.8.2. Rekonstrukcja pozostałych tynków elewacyjnych
A) Naprawa spękań
Spękania i stabilne drobne rysy skurczowe na starych tynkach oczyścić i zaszpachlować preparatem
przekrywającym rysy skurczowe. Środek nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku
hydrodynamicznego. Preparat schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reakcję
z podłożem (sylifikacja). Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia
może się wydłużyć. Schnięcie w ciągu ok. 6 h (+20°C / 65% wilgotność) Dalsza obróbka po ok. 24 h.
Całkowita sylifikacja po ok. 4-5 dniach. W trakcie nanoszenia chronić skórę i oczy. Powierzchnie
metalowe, szklane, etc. należy zakryć folią ochronną. Odpryski usunąć natychmiast wodą.
W odkryciach rys konstrukcyjnych stosować trwale elastyczną spoinę do wypełniania rys konstrukcyjnych
w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej. Rysie nadać kształt litery V (jaskółczy ogon). Boki rysy
zagruntować. Wypełnić rysy w jednym cyklu roboczym spoiną. Głębokie rysy wypełniać w dwóch cyklach
roboczych. Po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki.
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.
B) Tynki podkładowe
Stosować tynki podkładowe wapienno-trasowe. Przy uzupełnieniach braków zaprawa musi mieć wysoką
elastyczność i przyczepność do podłoża. Przy większych powierzchniach zaprawa musi posiadać
optymalny skurcz i nie może być za mocna w stosunku do podłoża. Rozrobioną zaprawę należy
zużytkować w ciągu ok. 1 godz. należy nanosić na podłoże równomiernie, w grubościach min. 1cm,
maksymalnie 2cm w jednym cyklu roboczym. Przy tynkowaniu wielowarstwowym należy dobrze
uszorstnić pierwszą warstwę. Czas sezonowania warstwy wynosi 1 dzień na każdy 1mm grubości tynku.
3.7.1.9. Końcowe wyprawy tynkarskie
W związku z pozostawieniem części starych stabilnych tynków, końcowa gładź musi mieć większą
elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i nowych tynków.
Poza tym musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej optymalny to Sd <0,2
i wysokiego modułu elastyczności.
Jako warstwę wykończeniową stosować mineralny tynk nawierzchniowy z trassem, dostępny w różnych
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frakcjach kruszyw (0,1/0,3/0,6 mm) zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka
paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność. Przygotowaną zaprawę nakładać na podłoże
równomierną warstwą gr. od 2 do 4 mm. Zaprawę nakładać w dwóch warstwach. W celu uniknięcia
drobnych rys pierwszą warstwę zbroić siatką. Warstwę ostateczną zatrzeć lub zafilcować. Naniesiony tynk
należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wiązania.
Czas sezonowania wynosi 1 dzień na każdy 1mm grubości, jednak nie mniej niż 7 dni. Fakturę tynku
ostatecznie ustalić na podstawie próbek wykonanych na elewacji w uzgodnieniu z przedstawicielem
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
3.7.2. Tynki na kominach
Na kominie spalinowym ponad dachem wykonać tynk zwykły cementowo-wapienny III kat.
Na pozostałych kominach wykonać ewentualne naprawy i przetrzeć istniejące tynki.
3.7.3. Spadki podparapetowe
Pod obróbkami blacharskimi wykonać spadki parapetowe z zaprawy tynkarskiej.
3.7.4. Roboty związane z konserwacją detalu
3.7.4.1. Konserwacja detalu sztukatorskiego gipsowego (tralek, półkolumn, el. groteski, kroksztyn)
A) Umyć i oczyścić z brudu (wg 3.7.1.2.)
B) Dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym (wg 3.7.1.1.)
C) Po opryskach powierzchnię izolować folią,
D) Dokonać analizy ubytków, pęknięć i mikrospękań,
E) Wzmocnić preparatem gruntującym (wg 3.7.1.7.)
F) Oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli, noży szewskich itp.,
G) Wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady z ligniny nasączonej
wodą destylowaną. Pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtórzyć
dwukrotnie.
H) Ewentualną rekonstrukcję formy wykonywać gipsem ceramicznym. Detale, które wymagają rekonstrukcji
metodą odlewu, należy wykonać w formach z kauczuku silikonowego
I) Impregnować preparatem gruntującym
3.7.4.2. Konserwacja detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego (gzymsu)
A) Umyć i oczyścić z brudu (wg 3.7.1.2.)
B) Dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym (wg 3.7.1.1.)
C) Po opryskach powierzchnię izolować folią,
D) Dokonać analizy ubytków, pęknięć i mikrospękań,
E) Wzmocnić preparatem gruntującym (wg 3.7.1.7.)
F) Oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli, noży szewskich itp.,
G) Wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady z ligniny nasączonej
wodą destylowaną. Pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtórzyć
dwukrotnie.
H) Rekonstrukcję formy wykonywać zaprawą z wapna dyspergowanego. Szpachle cienkowarstwowe
nakładać warstwami do 1,5cm grubości. Do wypełniania większych ubytków i rekonstrukcji używać masy
modyfikowane kruszywem w stosunku objętościowym 1:1. Masy te nakładać warstwami grubości do
10mm.
I) Rekonstrukcję brakujących detali wykonać z szybkowiążącego cementu do wykonywania odlewów, po
wykonaniu formy z kauczuku silikonowego
J) Uzupełnić szczeliny i spękania nie wymagające wzmacniania i stabilizacji konstrukcyjnej poprzez
uzupełnienie spoinowania masą elastyczną do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metodą fugi dylatacyjnej (spękania gzymsu),
K) Impregnować preparatem gruntującym

3.8. Roboty malarskie
Zakres prac:
- malowanie elewacji budynków farbą silikatową
- malowanie ścian na poddaszu – farbą silikatową paroprzepuszczalną, białą
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- malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1 i czap betonowych – farbą akrylową
- naniesienie warstwy ochronnej przy pomocy środka antygraffiti
- malowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej – farbą chlorokauczukową do metalu
- malowanie profili aluminiowych świetlika na dachu i nad zjazdem – farbą alkidową do metalu
- malowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych instalacji odgromowej, kratek wentylacyjnych – farbą
chlorokauczukową do metalu
- malowanie kładki żelbetowej i schodów – farbą epoksydową w kolorze betonu
Na podstawie przeprowadzonych badań obrano następującą kolorystykę elewacji wg palety kolorów Keim
Exclusiv i NCS:
kolor
1
2
3

KEIM
NCS
9078 S 0502-Y
9354
9307

S 1005-Y10R
S 3005-Y20R

4

S 6000-N

5
6
7

S 7000-N

materiał
półkolumny, pilastry, gzymsy, attyka, detale, sztukaterie
ściany parteru i piętra
cokół, ściany zjazdu na -1, murki wokół zadaszenia
zjazdu
balustrady, furtka, brama, profile zew. świetlika
i zadaszenia zjazdu oraz obróbki blacharskie
z blachy ocynkowanej wokół zadaszenia
żeliwne rury spustowe, kraty, drzwiczki żeliwne
blacha miedziana rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
papa w kolorze pokrycie dachowe
grafitowym

Wszelkie drzwiczki rewizyjne, obudowy kamer monitoringu, syren alarmowych, etc. malować proszkowo wg
podanej kolorystyki w zależności od koloru tła na jakim występują.
Szczegóły wg rys. A/10, A/11, A/12
Na budowie należy wykonać próbki wymalowań w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i Miejskiego
Konserwatora Zabytków.
3.8.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania.
Powierzchnie powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub
zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań
i rozwarstwień, czyste i suche.
Następnie należy powierzchnię zagruntować.
3.8.2. Gruntowanie powierzchni płaskich
Środek gruntujący nanosić dwukrotnie poprzez malowanie (pędzel, szczotka).
Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności).
Po zagruntowaniu ścian na poddaszu zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie wewnątrz
pomieszczeń. Bezpośrednio przed użyciem farb należy sprawdzić czy wykonawca dostarczył deklarację
zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczna, termin
przydatności do użycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę
wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze
i konsystencji mieszaninę.
3.8.3. Malowanie elewacji – ścian, detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego i kominów
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie podłoży ścian (wg 3.8.2.),
- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
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Malowanie można wykonać po zakończeniu wszelkich robót naprawczych i tynkarskich elewacyjnych.
Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym. Do warstw podkładowych zaleca się
stosowanie wałka lub szczotki.
Warstwa podkładowa: farba elewacyjna na bazie silikatowej, w zależności od chłonności podłoża,
rozcieńczyć z max. 20% rozlicieńczalnika do farb mineralnych z płynnego krzemianu potasowego.
Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie silikatowej, nierozcieńczona.
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na
nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb - należy przestrzegać technologii
producenta systemu do renowacji.
Po zakończeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnować preparatem hydrofobowym.
3.8.4. Malowanie elewacji – detalu sztukatorskiego gipsowego
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Zaleca się w szczególności aplikację za pomocą szczotki. Stanowczo należy pamiętać o szczególnej
dbałości przy nanoszeniu produktu.
Warstwa podkładowa: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, rozcieńczona do ok. 5 % zolowokrzemianowym środkiem rozcieńczającym i gruntującym . W przypadku silnie chłonnych podłoży można
rozcieńczyć maks. do 10%.
Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, nierozcieńczona
Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie nanosić przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub na
podłoża nagrzane przez słońce. Podczas nanoszenia i schnięcia chronić przed bezpośrednim słońcem,
wiatrem i deszczem.
Pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw należy zachować czas min. 12 h.
Po zakończeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnować preparatem hydrofobowym.
3.8.5. Naniesienie środka ochronnego antygraffiti
Na wykończone podłoże nanieść przez malowanie lub natrysk warstwę ochronną środka antygraffiti od
poziomu chodnika do poziomu parapetów okiennych na parterze wzdłuż elewacji od strony południowej
i wschodniej (na odcinku od narożnika do ryzalitu).
3.8.6. Malowanie ścian na poddaszu
Przygotowanie podłoża:
- gruntowanie podłoży ścian (wg 3.8.2.),
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków renowacyjnych. Przy
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura
pow. 30°C oraz przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4%
masy.
Farbę silikatową paroprzepuszczalną można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku.
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą. Drugą warstwę
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie
powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nisza niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt
niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb - należy przestrzegać technologii
producenta systemu do renowacji.

16

3.8.7. Malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1 i czap betonowych
Przygotowanie podłoża:
- mycie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,
- usunięcie folii
Ściany i czapki malować dwukrotnie elewacyjną farbą akrylową (kolorystyka wg projektu)
3.8.8. Malowanie profili aluminiowych świetlika na dachu i nad zjazdem
Przygotowanie podłoża:
- mycie płyt poliwęglanowych świetlika
- wymian ewentualnych uszkodzonych płyt poliwęglanowych
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- odtłuszczenie profili
- usunięcie folii
Profile pomalować podkładem antykorozyjnym a następnie farbą alkidową.
3.8.9. Malowanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i drzwiczek do szafek
rewizyjnych instalacji odgromowej
Profile pomalować podkładem antykorozyjnym a następnie farbą chlorokauczukową.
3.8.10. Malowanie schodów i płyty żelbetowej kładki nad zjazdem
Kładkę pomalować farbą epoksydową do malowania podłoży betonowych w kolorze betonu.

3.9. Wymiana i renowacja stolarki budowlanej
Zakres prac:
- wykonanie i montaż okien z profili pcv za tralkami attyki na poddaszu – wzdłuż elewacji południowej
i wschodniej (na odcinku od narożnika do ryzalitu i w ryzalicie) – 13 szt. - szczegóły wg rys. A/14
- konserwacja (oczyszczenie, reparacja ubytków, zabezpieczenie powierzchni hydrofobowo):
- drzwi balkonowych – 4 szt.
- okna typu porte-fenetre na osi ryzalitu od strony wschodniej – 1 szt.
- okien na piętrze w ryzalicie od strony wschodniej – 2 szt.
- elementów snycerki montowanych do słupków i ślemion istniejących okien pcv – 29 kpt.
3.9.1. Warunki przystąpienia do robót:
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów,
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów
pomocniczych
- należy zabezpieczyć elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
3.9.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

do 150

do 150

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i
progu

na stojaka

4

nie mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2
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powyżej 150

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

100

po 2

po 3

3.9.3. Osadzanie okien pcv
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
jego powierzchni należy ościeża oczyścić i naprawić.
Murowany podokiennik za tralkami od strony pomieszczenia zabezpieczyć dwukrotnym malowaniem folią
w płynie. Drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach).
Na podokienniku należy ułożyć drewnianą belkę o wym. 100x50mm zabezpieczoną obróbką blacharską.
Szczelinę między belką a tralkami wypełnić wysokoplastycznym szlamem uszczelniającym. Docisnąć belkę
do baz tralek i przymocować wkrętami do podokiennika. Od góry okno mocować do belki drewnianej
zamontowanej do krokwi przy pomocy systemowych złączy ciesielskich ze stali ocynkowanej.
Między tak zamontowane belki drewniane i ościeża wstawić okno na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące mocować do ościeży i belek.
Wg detalu na rys. AD/1
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż
3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem i belkami należy wypełnić materiałami uszczelniającym
w celu uzyskania izolacji cieplnej i akustycznej oraz przeciwdeszczowej od zewnątrz i paroszczelnej
od wewnątrz.
Izolację cieplną i akustyczną ościeży należy wykonać poliuretanową pianką montażową, opuszczoną do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Izolację paroszczelną wykonać przy użyciu folii paroizolacyjnej, przyklejanej jednym brzegiem do ościeżnicy
a drugim do ościeża lub stosując kit silikonowy, ułożony w szczelinie między krawędzią ościeżnicy
a ościeżem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do
ramy i ościeża. Silikonem uszczelniać szczeliny mniejsze i równomierne na podkładzie uzyskanym przez
wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura, np. z polietylenu.
Zabezpieczenie przeciwdeszczowe powinno być paroprzepuszczalne i zabezpieczać przed wnikaniem wody
w warunkach silnego wiatru. Do tego celu należy zastosować folie paroprzepuszczalne lub rozprężne
taśmy uszczelniające.
Taki sam schemat prac stosować przy montażu wszystkich okien. Jedynie w rejonie ryzalitu okna od góry
montować do deski czołowej z braku możliwości zainstalowania belki mocowanej do krokwi.
3.9.4. Konserwacja drewnianych drzwi balkonowych i okna typu porte-fenetre
- Skrzydła drzwiowe i okienne należy ostrożnie zdemontować. Trwale oznaczyć. Skrzydła rozszklić
i oczyścić wręby z resztek kitu.
- Ościeżnic nie demontować, konserwować in situ przez zdzieranie lakieru szlifierkami z odpowiedniej
granulacji papierem ściernym.
- Stolarkę malowaną farbą olejną należy oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek
elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Następnie należy oczyścić
stolarkę przy pomocy szlifierek taśmowych, kątowych itp. Opalanie stolarki nie może się odbywać w
pomieszczeniach budynku. Przedmiar robót zakłada demontaż samych skrzydeł stolarki bez ościeżnic
i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawę i wstawienie na koniec zmiany roboczej. Wszystkie
drzwi i okna podlegające renowacji na koniec dnia pracy muszą być skutecznie zamknięte.
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- Okucia mosiężne oczyścić chemicznie i mechanicznie.
- Po oczyszczeniu stolarki należy uzupełnić większe ubytki poprzez flekowanie sezonowanym drewnem
i wklejenie. Pęknięcia wypełnić elastyczną szpachlówką.
- Odtworzyć okapniki drewniane.
- Całość malować emalią akrylową w kolorze białym po jednokrotnym zaimpregnowaniu
rozpuszczalnikowym środkiem ochrony drewna.
- Doszczelnić okna wklejeniem uszczelek po malowaniu.
3.9.5. Konserwacja elementów snycerki na oknach pcv
- Elementy drewniane należy ostrożnie zdemontować (odkręcić od profili okiennych). Trwale oznaczyć.
- Oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz
szpachli metalowych cyklin itp. Następnie należy oczyścić przy pomocy szlifierek taśmowych, kątowych
itp. Opalanie nie może się odbywać w pomieszczeniach budynku.
- Po oczyszczeniu profili należy uzupełnić większe ubytki poprzez flekowanie. Pęknięcia wypełnić elastyczną
szpachlówką.
- Większe ubytki, brakujące elementy wykonać przy pomocy fleków z sezonowanego drewna, mocując je
przy pomocy kleju.
- Całość malować emalią akrylową w kolorze białym po jednokrotnym zaimpregnowaniu
rozpuszczalnikowym środkiem ochrony drewna.
- Ponownie przykręcić do profili okiennych wkrętami.
3.9.6. Organizacja robót
W budynku nie planuje się wprowadzania przerwy na roboty budowlane.
Należy tak organizować prace, aby po godzinach prac w otworach zawsze znajdowały się skutecznie
zamknięte okna.
Opalanie i czyszczenie skrzydeł i zdemontowanych podlegających renowacji ościeżnic należy prowadzić na
zewnątrz w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy. Należy
tak zorganizować prace, aby wymiana okien w jednym pokoju występowała w cyklu jednodniowym
tj. demontaż i montaż.

3.10. Roboty w zakresie ślusarki
Zakres prac:
- konserwacja krat w oknach piwnicznych od strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej
- konserwacja krat w oknach piwnicznych od strony dziedzińca
- konserwacja elementów żeliwnych tj.: drzwiczkek szafki rewizyjnej, żeliwnych rury kanalizacji deszczowej
- konserwacja balustrad schodów i kładki przy zjeździe od str. wschodniej
3.10.1. Przygotowanie podłoża do malowania
Zdemontować kraty, drzwiczki rewizyjne i rury spustowe. Trwale oznaczyć. Prace należy prowadzić na
zewnątrz w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy.
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione innych
zanieczyszczeń.
Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest umycie konstrukcji wodą pod wysokim ciśnieniem. Podłoże
oczyścić przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości.
Oczyszczoną powierzchnię należy zagruntować farbą chlorokauczukową przeciwrdzewną czerwoną
tlenkową przez pomalowanie na całej powierzchni w okresie nie dłuższym niż 6 godz., aby zapobiec
powstawaniu rdzy nalotowej. Farbę można nanosić pędzelkiem, wałkiem lub natryskiem powietrznym lub
bezpowietrznym.
3.10.2. Malowanie
Na zagruntowane podłoże można nakładać następną warstwę metodą “mokro na mokro” tj. po jej
wyschnięciu do pierwszego stopnia. Ponieważ wysychanie powłoki emalii jest uzależnione od czynników
zewnętrznych (temperatura, wilgotność, ruch powietrza) oraz grubości warstwy, dlatego celowym jest, aby
każdorazowo sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia następnej warstwy (orientacyjnie, w
temp. 20O C jest to przedział czasu od 1 do 3 godzin lub dopiero po co najmniej 3 dobach sezonowania
poprzedniej warstwy). Malować dwukrotnie.
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3.10.3. Montaż
Po zakończeniu prac tynkarskich i pomalowaniu elewacji, zamontować wszystkie elementy, wykonać
obróbki tynkarskie w miejscach mocowań i podmalowania.

Opracował:
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński
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