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Niżej podpisani projektanci oświadczają, stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dn.
07.o7.7994 r. ,,Prawo budowlane" (Dz. U' z dn. 08'03.2076 r. poz.29o|, iż projekt budowlany

,,PRAC REMONTOWYCH STOLARKI DRZWIOWEJ I PORTATU KAMIENNEGO WRAZ Z
oŚoeżeru t oKŁADzlNĄ KAMIENNĄ śRoDKoWEJczĘśclFASADY BUDYNKU PoczTY
PoLsKlEJ W TARNOWIE" na działce 64/I obr. 01'67 przy ul. Mickiewicza w Tarnowie został
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Praib remontowe stolarki drzwiowej i pońalu kamiennego środkowejczęścifasady

budynku Poczty Polskiej w Tarnowie
dz. nr 6411 obr. 0167' ul. Mickiewicza 6, Tarnów
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Podstawą opracowania jest umowa z lnwestorem na opracowanie dokrJR\elTt5cji projektowej'
wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z lnr4lestorem, obowiązujące przepisy budowlane, normy

iwytyczne

2.

projektowe.

!

CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie prac remontowych stolarki drzwiowej
portalu kamiennego środkowej częścifasady budynku Poczty Polskiej w Tarnowie

I

i

ldentyfikacja obiektu

opracowanie dotyczy budynku Poczty Polskiej w Tarnowie znajdującego się przy ul.
Mickiewicza 6. Budynek Poczty powstał w latach 1889 - 1890 jako Szkoła Wydziałowa Zeńska
im Franciszka Jozefa i znajduje się w zespole urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków
pod nr A 86, decyzjąz roku L976.
ll Przedmiot prac
Planowane prace konserwatorskie obejmą pełną konserwację techniczną i estetyczną
stolarki głównych drzwi wejściowychbudynku oraz ościeżawraz z portalem kamiennym i
narożnikiem wyłożonym okładziną kamienną.
7. Opis inwentaryzacyjny stolarki drzwiowej

Drzwi wejściowe pierwotne drewniane, dryuskrzydłowe, z dwuskrzydłowym
nadświetlem zamkniętym łukiem półkolistym, dzielonym pionowymi i poziomymi
szczeblinami na trzy mniejsze, przeszklone kwatery; skrzydła nadświetla z możliwością
demontażu. Skrzydla drzwiowe przeszklone od góry na ponad % wysokości - po sześć
szklonych identycznych, prostokątnych kwater w każdym skrzydle, wydzielają szczebliny. W
oknach zamontowane są ozdobne metalowe kraty z podziałami zgodnymi z podziałem na
kwatery, z pionowymi szczeblinami w każdej z kwater i kółeczkami w narożnikach każdej z
nich. Skrzydła drzwiowe dołem posiadają gładkie płyciny w profilowanych obramieniach. od

zewnątrz skrzydła dołem okute są blachą. Drzwi posiadają ozdobne oryginalne okucia
mocowane śrubami do skrzydeł; po trzy na szerokośćcałych skrzydeł i dodatkowo po dwa w
górnej przeszklonej części.od wewnątrz skrzydła posiadają analogiczną budowę i dodatkowo
bogatszą dekorację w postaci przestrzennych płycin o geometrycznej - ostrosłupowym
profilu, ślemieniu w formie wąskiej, zdobionej kanelowaniem i dzielonej pierścieniami
kolumny oraz pasie zdobionym kanelowaniem znajdującym się między przeszklonymi
kwaterami, a dolną płyciną. Prawe skrzydło z możliwościąryglowania. Skrzydła od zewnątrz
zamontowane są na trzpieniu Wpuszczonym w okucia, od wewnątrz na zawiasach
wpuszczanych.
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Pracć remontowe stolarki drzwiowej i portalu kamiennego środkowej częścifasady

budynku Poczty Polskiej w Tarnowie
dz. nr 6411 obr. 0'l67' ul' Mickiewicza 6, Tarnów
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Zakłada się pełną konserwację ościeżaoraz piaskowca z ,.r,oroffi,łŁ?ił }freffi.ło*
dedykowanych do konserwacji tego kamienia.
W pierwszym etapie należy usunąć spękane tynki, spoiny, cementowe naprawy i
zwietrzałe zaprawy oraz odkuć Warstwę szlichty cementowej z powierzchni ościeża;(przy tej
okazji wykonać przegląd instalacji elektrycznej). Po odsuszeniu powierzchni cegły zaleca się
zastosowanie środkaprzeciwko glonorń i porostom. W razie potrzeby należy wykonać
odsolenie oraz impregnację cegły; zmurszałe cegĘ wymienić. Zaleca się wykonanie izolacji
iniekcyjnej oraz zastosowanie renowacyjnych tynków solochłonnych w systemie WTA w
strefie ok. ]. m nad gruntem oraz wapienno piaskowych lub gotowych w wyższych partiach.
Powierzchnię wykończyć należy drobnoziarnistą zacierkę mineralną. Malowanie wykonać
farbą zolowo-krzemianoWćl, W kolorze imitującym piaskowiec. Występujący w ościeżugzyms
poddać należy konserwacji metodą ciągnioną. Możliwa jest też wymiana tego fragmentu na
gzyms

z piaskowca _ będący kontynuacją takiego samego gzymsu w strefie portalowej'

Ze względu na stopień degradacji kamienia zakłada się mechaniczne

usunięcie
zniszczonej Warstwy piaskowca w celu póŹniejszego taszlowania. Po osuszeniu powierzchni i
powleczeniu preparatem biobójczym zaleca się odsolenie oraz wykonanie izolacji iniekcyjnej,
a następnie szlamowej. Po wykonaniu taszlowania ciosem piaskowca w odpowiednim kolorze
należy uzupełnić drobne ubytki i spoiny odpowiednią zaprawą. Na koniec przeprowadzona
zostanie hydrofobizacja kamienia.
Planowane prace konserwatorskie obejmą pełną konserwację techniczną stolarki drzwiowej,
metalowych elementów i wymianę szklenia. Wszelkie działania poprzedzić powinny badania
stratygraficzne mające na celu odsłonięcie pierwotnej warstwy malarskiej, jej przybliżono

stanu zachowania oraz zakresu występowania jak również prześledzeniu układu

chronologicznego następujących po niej nawarstwień' Zakłada się odsłonięcie pozostałości
pierwotnej Warstwy malarskiej poprzez usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, w formie
przemalowań olejnych oraz wadliwych uzupełnień ubytków. Nawarstwienia zostaną usunięte
w sposób mechaniczny i chemiczny _ za pomocą odpowiednich preparatów do usuwania
powłok olejowych.
Przewiduje się impregnację drewna (całościowąlub fragmentaryczną - w zależnościod stanu
drewna)W roztworze paraloidrl 872w ksylenie metodą powlekania; równocześnie wykonana
zostanie profilaktyczna dezynsekcjall'.;i dezynfekcja zapobiegająca ewentualnemu rozwojowi
owadów i drobnoustrojów. W tym celu do roztworu impregnatu dodać należy 5%o roztwor
parachlorometakrezolu w alkoholu metylowym. Po wykonaniu impregnacji elementy stolarki
zostaną pozostawione w celu odparowania rozpuszczalnikaliriw warunkach opóźnionego
parowania' Kolejnym etapem będzie napraWa zniszczonych połączeń stolarskich oraz
uzupełnienie większych ubytków drewna poprzez wykonanie drewnianych wstawek z drewna
odpowiedniego gatunku. Mniejsze ubytki mechaniczne drewna zostaną uzupełnione kitem
trocinowym do drewna. Zakłada się zabezpieczenie pozostałościoryginalnej warstwy
malarskiej warstwą szelaku rozpuszczonego W alkoholu etylowym, a następnie wyrównanie
powierzchni drewna odpowiedniej grubości warstwą gruntu' Po wyszlifowaniu warstwy
gruntu należy zabezpieczyć ją roztworem szelaku w alkoholu etylowym (ok7%), a następnie
pomalować na kolor zgodny z pierwotnym - wynikającym z badań stratygraficznych'
Powierzchnia metalu zostanie oczyszczona z olejnych nawarstwień metodami chemicznymi'
W celu zabezpieczenia metalu przed ponownym rdzewieniem powierzchnia powleczona
zostanie odpowiednim podkładem przeciw korozji oraz farbą antykorozyjną do metalu.
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I. oczyszczenie powierzchni kamiennego portalu i znajdującej się powyżej okładziny
kamiennej z powierzchniowych zabrudzeń parownicą; W przypadku
niewystarcza|ności metody - możliwe sodowanie lub strumieniowanie suchym
lodem.
2. odkucie zmurszałych fragmentów piaskowca strefy cokołowej, starych uzupełnień i
spoin; oczyszczenie powierzchni? pozostałościi pyłu.
3. odsolenie kamienia próparatem Sulfatex flilssig ptod. Remmers (w połączeniu
z Kiesol iSulfatexschlźimme zwalcza wilgoć i sole).
4. Po osuszeniu kamienia powleczenie powierzchni środkiemgrzybobójczym BFA firmy
Remmers.
5. Wzmocnienie strukturalne osłabionych fragmentów kamienia preparatem
krzemoorganicznym KSE 300 firmy Remmers metodą powlekania i nasączania
pędzlem. Po wykonaniu zabiegu należy odczekać z pracami przez okres ok. 2 tygodni
ze względu na utrzymujący się przejściowo efekt hydrofobowy.
6. Wykonanie izolacji iniekcyjnej w strefie cokołowej - zaleca się zastosowanie np.
preparatów systemowych Kiesol prod. Remmers.
7. Wykonanie izolacji szlamowej w strefie cokołowej preparatem Sulfatexschldmme
prod. Remmers.
8. Wykonanie taszlowania. Wklejenie taszli z odpowiednio dobranego kolorystycznie i
fakturalnie piaskowca. Mocowanie na nierdzewnych szpilkach na kotwie chemicznej.
9. Uzupełnienie ubytków kamienia przy użyciu gotowej zaprawy mineralnej
RESTAUR|ERMÓRTEL SK firmy Remmers, barwionej pigmentami odpornymi na
Wapno, cement i UV. Dla wzmocnienia szczepności pierwszej warstwy kitu i w
płytkich ubytkach, powierzchnię kamienia powlec można preparatem Aida Haftfest
firmy Remmers.
10.opracowanie powierzchni uzupełnień zgodnie z pierwotną fakturą kamienia. !_Łi
]-1.W razie konieczności scalenie kolorystyczne uzupełnień pigmentami ziemnymi na
preparacie Aida Haftfest prod. Remmerrs.
IŻ. Zabezpieczenie powierzchni kamienia przed nadmiernym wnikaniem wody
opadowej preparatem hydrofobizującym (opartym na silikonach) FuncosilSL prod.
Remmers.

3.

Program prac konserwatorskich

- murowdne ościeże

13.Ręczne usunięcie spękanych i zwietrzałych tynków oraz wtórnych nieestetycznych
uzupełnień, spoin. odkucie cementowej zacierki z powierzchni ościeżai usunięcie
zwietrzałej za piawy wapienno piaskowej.
1'4.oczyszczenie wątku ceglanego metodą strum ieniowania pod ciśnieniem ścierniwem
kwarcowym z pozostałościtynków i zabrudzeń (piaskowanie na sucho lub szczotki
metalowe). Usunięcie zmurszałych cegieł w strefie cokołowej.
]-5'Powleczenie powierzchni cegły środkiemgrzybobójczym BFA firmy Remmers.
16' Wykonanie izolacji iniekcyjnej w strefie cokołowej - zaleca się zastosowanie np.
preparatów systemowych Kiesol prod. Remmers.
17'Uzupełnienie ubytków w strukturze muru cegłą ceramiczną, przy użyciu zaprawy
wa pienno-trasowej.
1-8.Wykonanie w strefie cokołowej renowacyjnych tyków solochłonnych w systemie WTA
(np. system Remmers: obrzutka Vorspritzmortel- 50% krycia brodawkowo, warstwa
magazynująca sole - Grundputz, warstwa hydrofobowa - Sanierputz).
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budynku Poczty Polskiej w Tarnowie
dz' nr 64l'| obr' 0167, ul. Mickiewicza 6, Tarnów

19' Wykonanie na pozostałej powierzchni ścianelewacji tynków Wapienno-trasowych
gotowych, lub przygotowanych na placu budowy - z zastosowaniem proporcji: 0,5

cz.trass-cement:0,5cz.trass-wapno:lcz.ciastawapiennego:6-8cz.piaskuo

granulacji 0 - 2mm.
a. obrzutka sczepna - 50
b. tynk wyrównujący

c.

tfrfr+!,

}-il. ''*.:,t thkfuę.ł,,uo
$3-I00-1'alnów. ul"

% krycia

bL !4 6E

zacierkacienkowarstwowa

Ńo,*

*2.ff}{]

Tynk wyrównujący (nąleży opracować na ,,szorstko", W celu zapewnienia jak

najlepszej przyczepności ostatniej Warstwy - zacierki (np.: universalputz - Fein firmy
Keim o uziarnieniu 0,6 mm, barwionej w masie ugrowym pigmentem sypkim.
20. Pomalowanie powierzchni ścian farbą zolowo - krzemianową Soldalit Grob prod.
Kaim (gruboziarnista, zbrojona włóknem, o lekkim działaniu szlamującym. Kolor farby
należy starannie dobrać do koloru sąsiadującego w portalu piaskowca.

4.

Program prac konserwatorskich
metalowe

-

drewniano stoldrka drzwiowa

i

21.Demontaż elementów ruchomych; elementy stolarki montowane
konserwowac in situ.
22.Wymontowanie szyb.

elementy

na

stałe

23.oczyszczenie elementów drewnianych i metalowych z wtórnych nawarstwień
olejnych metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do
usuwania powłok malarskich (np. Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer
firmy Remmers).
24.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna preparatem Permethrin lub Antox
B, (lub dezynfekcja W trakcie impregnacji - jak niżej).
25.Przeprowadzenie impregnacji całościowejlub miejscowej drewna (Paraloid B-72 w
Toulenie (ok 10%). W przypadku przeprowadzenia impregnacji roztworem paraloidu
całych skrzydeł zabieg dezynfekcji wykonać jednocześnie przez dodatek 5% roztworu
parachlorometakrezolu w alkoholu metylowym.
26.Sklejenie pęknięć, wzmocnienie połączeń technicznych, naprawy stolarskie drzwi.
27'Flekowanie ubytków iwypaczeń drewnem tego samego gatunku.
28.Wykonanie drobnych uzupełnień kitem trocinowym.
29.Wyrównanie powierzchni drewna odpowiedniej grubości warstwą gruntu. Po
wyszlifowaniu warstwy gruntu zabezpieczyć ją roztworem szelaku w alkoholu
etylowym (ok7%).
30.Zabezpieczenie drewna środkamigruntującymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.
3]-.Malowanie w nawiązaniu do pierwotnej kolorystyki stolarki - kolor ustalony na
podstawie bada ń stratygraficznych.
32.W trakcie prac konserwatorskich należy rozważyć zabezpieczenie elementów
drewnianych lakierem ognioodpornym.
33.Elementy metalowe dokładnie wyczyścićmechanicznie i chemicznie z powłok
malarskich (Scansol), nalotów patyny i rdzy.
34.W razie konieczności odrdzewić elementy metalowe
35.Brakujące elementy odtworzyć lub uzupełnić nowymi najlepiej mosiężnymi,
Wzorowanymi na występujących w czasie powstania budynku (wybrać z dostępnej
oferty handlowej).
36.Sprawdzić sprawnośćzamków, w razie konieczności wymienić.
37.okucia, zawiasy i kraty zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym.
38'okucia i kraty spatynować na ciemno farbą poliwinylową np. Lowigral lub Eddie
WDM KONSTRUKCJE Wojciech MARCZYK Projektowanie - Nadzór
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remontowe stolarki drzwiowej i pońalu kamiennego środkowej części fasady
budynku Poczty Polskiej w Tarnowie
dz' nr 64l'| obr. 0167' ul' Mickiewicza 6, Tarnów

Schmied nanoszoną półsuchym pędzlem i przecieraną szmatką.
39.Wykonać montaż szyb; zaleca się Wymianę na szyby bezpieczne.
40. Montaż Wszystkich elementów skrzydeł d rzwiowych.
u$ił4$
41.Montaż odbojników w celu zabezpieczenia ścian.

k iĘ'|-*, i }l'l fi-}ds]'*'lvn
gg-ioo Tarnów, ul. Ngwa 3
iu '.*'-.., ' tsl 1!r fidł &2 4fl0

opracował:
mgr inż. arch. Jacek NAJ
upraw. w spec. architek
Nr GAS 834/A-28/8s
mgr inż. Wojciech
upraw. w spec.
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