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 OPIS  TECHNICZNY DO PROJKETU WYKONAWCZEGO 
 

 1.CEL. OPRACOWANIA 
  Celem opracowania jest projekt docieplenia   elewacji oraz remont elementów zewnętrznych   

budynku biblioteki dla dzieci   zlokalizowanego w Płocku   przy  ul. Sienkiewicza 2 w Płocku  na   
działce  o nr. ew. 863.  

 
 2.PODSTAWA OPRACOWANIA 

    -umowa z inwestorem 
    -uzgodnienia z inwestorem 
    -normy państwowe i  literatura techniczna 

 3.ROZWIĄZANIA MATERIALOWE 
  3.1 Montaż płotka śniegowego od strony ul. Sienkiewicza 

 
1. Uchwyty płotka przeciwśniegowego powinny być mocowane do konstrukcji drewnianej dachu 
wkrętami do drewna wg normy PN-EN 14592+A1:2012. 
2. Zalecane miejsce montażu pierwszego rzędu płotka - na wysokości murłaty. 
3. Skrajne uchwyty należy zamontować, tak aby były zbliżone do krawędzi płotka. 
Uwaga! Rozstaw uchwytów oraz liczba wkrętów mocujących i ich wymiary powinny być 
określone w projekcie technicznym, w zależności od nachylenia połaci dachu oraz strefy 
obciążenia śniegiem, z uwzględnieniem nośności elementów wynoszących ok. 2kN. 
S-chemat montażu płotka śniegowego do blachodachowki 
 

 
3.2 Remont elewacji 
-montaż rusztowań zewnętrznych 
-demontaż płytek ceramicznych z cokołu 
-wymiana tynków odparzonych 
-ukrycie przewodów w tynku 
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-likwidacja drobnych  zarysowań  na elewacji za pomocą  materiału Sikaflex 11FC 
Pękniecie należy oczyścić, wydmuchać sprężonym powietrzem pył, następnie  
pęknięcie wypełnić elastycznym kitem poliuretanowym Sikaflex. 
-mycie elewacji pod ciśnieniem 
-gruntowanie powierzchni preparatem CeresitCT17 
-wymiana podokienników zewnętrznych 
Podokienniki  wykonać z blachy  powlekanej 0,6mm 
-docieplenie elewacji  styropianem gr. 15cm  
-docieplenie  glifow styropianem gr. 3cm 
-montaż tynku  strukturalnego 
-montaż  tynku mozaikowego  na cokole i  elementach pionowych schodów. 
Proponuje zastosować  system ocieplenia  CAPATECT SI SILIKAT (CAPAROL)  
lub innego producenta o analogicznych parametrach. (opis systemu –załącznik do opisu) 
Ocieplenie  wykonane  będzie  styropianem o grubości  15cm EPS 80 frezowanym  
lambda 0,043W/mK.  
Parametry styropianu  EPS 80 

 parametr klasa/poziom tolerancja/wymaganie 

Grubość T1 ± 2mm 

Długość L1 ± 3 mm 

Szerokość W1 ± 3 mm 

Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość P2 ± 5 mm 

Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥75kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 

DS(70,-)2 ≤2% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni czołowych 

TR 80 ≥ 80 kPa 

Współczynnik przewodności cieplnej - ≤ 0,040 W/(m*k) 

Reakcja na ogień E  

 
Płyty styropianowe o wymiarach 1000x500 dodatkowo zamocowane będą  łącznikami  z 
talerzykami o wymiarach min 60mm (średnica talerzyka). 
Ilość kołków  -8zt /1m2 .Długość zakotwienia kołka w murze –min 8cm 
 
Jako tynk wykończeniowy zastosowano tynk Sylitol Fassadenputz RiK.(1,5mm). Na cokole 
zostanie wykonany tynk mozaikowy o fakturze kamyczków o uziarnieniu 1,8mm. Caparol.  
Przygotowanie powierzchni 
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Przed przystąpieniem do prac związanych z ocieplaniem budynku należy dokładnie sprawdzić 
powierzchnię ścian i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
odpowiednio równe, suche, stabilne, oczyszczone z kurzu i pyłu, pozbawione zanieczyszczeń 
oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) i chemicznej. Wszelkie 
zanieczyszczenia w postaci np. kurzu lub pyłu zaleca się usuwać miękką szczotką, sprężonym 
powietrzem lub zmyć wodą pod ciśnieniem.  
Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić 
standardową zaprawą tynkarską, pamiętając o tym, aby jednorazowo nakładana warstwa nie 
przekraczała grubości 6 mm.  
 
Sposób mocowani siatki w otworach okiennych. Wymiar siatki klejonej pod katem 45st – 
35x25cm. 

 
 
5.2. Remont elementów na dachu 
-Uzupełnienie tynków kominów 
-wymiana obróbek ścianek kolankowych. Obróbki blacharskie  wykonane zostaną z blachy  
powlekanej gr 0,55mm 
-wymiana rynien na rynny z blachy powlekanej –element prefabrykowany 
-wymiana rur  na rury z blachy powlekanej –element prefabrykowany 
-malowanie ścian kolankowych i  kominów  farbą AmhiSilan-Plus wg kolorystyki  
 w części    graficznej projektu 
-uszczelnienie  świetlika  za pomocą  materiału Sikaflex 11FC (wg. rys nr 3) 
-montaż drabinek śniegowych od strony  ulicy.  Sienkiewicza 
5.3 Remont schodów wejściowych (wg rys nr 4) 
-skucie starych płytek 
-wymiana barierki 
Nowa barierkę wykonać wg. rys nr 4-malowanie proszkowe w kolorze grafitowym 
-wylanie nowych stopni z betonu C20/25 
-montaż płytek antypoślizgowych  -antypoślizgowość R11 
-montaż płytek antypoślizgowych zejścia do piwnicy -antypoślizgowość R11 
 
Parametry płytek zewnętrznych 
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 

35x25cm 
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 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 
 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 
 <7,5 mm min 750 N 
>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8  <9 
 Mrozoodporność   PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3   PN-EN ISO 10545-6  max 175 
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  NPD,R9,R10,R11,R12 
 Odporność na czynniki chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 10545-13 
b)PN-EN ISO 10545-13 

ULA , ULB 
 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB  
 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  

 
-demontaż starych daszków 
-montaż tynku mozaikowego na  elementach pionowych schodów 
-montaż nowego daszka ze szkła  hartowanego  
Wymiar nowego daszka -305x710. Daszek zamontować w trzech częściach na wieszakach ze  
stali nierdzewnej. Rozstaw wieszaków –co 1m. Wieszaki do muru zamocowane za  
 pośrednictwem marek.  Szkło hartowane 2x4mm +2 x folia matowa. Daszek –montuje  
 producent. Przykładowy producent –firma INOX-ART  ul. Asnyka 19  05-410  
 Józefów k/Otwocka. 
Wygląd daszka 
 

 
-wymiana drzwi wejściowych do biblioteki  na drzwi PCV pełne w kolorze białym 
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-wymiana drzwi do pomieszczeń piwnic na drzwi pełne stalowe –ocieplone. 
Gabaryty drzwi wejściowych do biblioteki i pomieszczeń piwnic należy dopasować  do  
istniejących otworów po demontażu starych. Wymiary otworów pod nowe drzwi obmierza  
producent stolarki. Współczynnik przenikania dla drzwi  wejściowych do biblioteki -1,5W/m2xK 
5.4 Remont podjazdu dla niepełnosprawnych 
-skucie starych płytek łącznie z płytkami  tarasu 
-demontaż barierek  
-przeróbka barierek-przedłużenie uchwytów i poręczy po przez w spawanie  
wstawek z rur o identycznej średnicy 
-skucie krawędzi  podjazdu 
-dolewka betonowa podjazdu wg. rys nr nr 5 
-zabezpieczenia antykorozyjne barierki. Barierkę po przeróbce należy oczyścić metodą  
strumieniową ścierną  do SA2,5  i zabezpieczyć dowolnym zestawem  malarskim-grubość  
powłoki –min 200um. 
-montaż barierki 
-montaż płytek antypoślizgowych –antyposlizgowośc R11 
Parametry płytek jak w p.5.3 
5.5  Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych (zakres wg. rys. nr 6 i 7) 
-odkopania ścian fundamentowych 
-oczyszczeni powierzchni ścian 
-montaż izolacji z materiału  Aquafin 2k 
-montaż polistyrenu ekstradowanego  gr 5cm: gęstość 29-36kg/m3,nasiąkliwość <0,25%,klasa 
reakcji na ogień F,wsp.przew, ciepła-0,032W/mk. wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształceniu - 300 kPa. Styropian twardy przyklejać klejem Siplast Klej  (opis kleju –p.5.8) 
-montaż folii kubełkowej-ochrona warstwy  izolacyjnej z polistyrenu : waga 500g/m2,grubość 
0,5mm,wytrzymaląśc na ściskanie-190Kn/m2, wysokość wytłoczeń -8mm, ilość wytłoczeń -
1860/m2, kolor –czarny. 

Folię mocować  do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości 
min. 5 szt./m2.  

Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń  (punkty przylegające do ściany). Folię należy 
łączyć na zakład. W zastosowaniach pionowych zakłady połączeń bocznych muszą obejmować 
3-5 rzędów stożków (10-15cm), a połączeń góra – dół: 2-4 rzędy.  

W górnej części zastosować  systemowa listwę mocującą  
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5.6 Remont nawierzchni 
-demontaż starej nawierzchni  oraz opasek wokół budynku 
-wykonanie podbudowy 
-wykonanie nowej nawierzchni   
Nawierzchnie przed budynkiem wykonać z kostki Polbruk –Ekol –szczeliny wypełnić ziemią 
urodzajną i obsiać trawą. Opaski wykonać z polbruku gr 6cm. 
Kostka Ekol 

 
 
kostka na opaskę –gr 6cm 

 
 
 
Przed wejściem  poszerzyć chodnik (rys nr 4) w celu dostępu do tablicy informacyjnej. 
kostka na  poszerzenie chodnika przy tablicy informacyjnej-8cm 
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Wymagane parametry kostki  
 
-Wytrzymałość na ściskanie- 60Mpa 
-Nasiąkliwości wodą wg. PN-B-06250  -<5% 
-ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  -<4 
 
Wymagane parametry podbudowy z tłucznia betonowego pod  kostkę Ekol 
Po zagęszczeniu podbudowy pod plac  należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia statycznego -
80Mpa. Badania kontrolne przeprowadzić za pomocą płyty statycznej FSS. 
 
5.7 Prace malarskie 
Wykonanie malowania  pomieszczeń kotłowni farbą akrylową o wysokiej dyfuzyjności-2 krotnie. 
5.8 Pozostałe prace  
-wymiana zewnętrznych lamp oświetleniowych 
Zastosować oświetlenie typu reflektor szerokostrumieniowy 
 

 
 
Przykładowy producent: Lampenwelt 

Materiał: metal 
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Kolor: grafitowy 

Barwa światła 2: światło dzienne (6 500 K) 

Szerokość: 22,6 cm 

Wysokość: 21,2 cm 

Występ: 12,5 cm 

Żarówki: 1 x 30 W LED 

Napięcie robocze (w V): 230 

Stopień ochrony: IP65 

Klasa ochronności: I 

Strumień świetlny w lumenach: 2 000 
 
-montaż tablicy informacyjnej 
 
Wzór tablicy  70x85cm 
Napis –Ogłoszenia biblioteki dla dzieci 
 
Przykładowy wzór tablicy 

 
 
Gablota informacyjna zewnętrzna, Gablota z bezpieczną odporną na zarysowania hartowaną 
szybą. Wewnętrzna biała powierzchnia przystosowana do używania magnesów i pisania 
flamastrami. Gablota informacyjna posiada gumowe uszczelki, dzięki czemu nadaje się do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
 
-malowanie reklamy ( wg rys nr 8-kolorystyka) 
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-montaż tablicy adresowej (tablice należy wykonać zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej) 
-renowacja bramy wjazdowej i furtki-zabezpieczenie antykorozyjne. Grubość powłoki powinna 
wynosić min. 160um. Przed malowaniem  elementy stalowe bramy należy oczyścić do stopnia 
SA2,5 (wg PN-ISO 8501-1) 
 
6.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Prace budowlane opisane powyżej nie stwarzają zagrożenia przeciwpożarowego i nie zmieniają 
warunków przeciwpożarowych. 
 
7. UWAGI   DODATKOWE 
Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania i   
odbioru  robót   budowlanych.  Do  wbudowania  używać  materiałów 
posiadających  aktualne  atesty  i  dopuszczenia.  Prace  prowadzić  zgodnie  z  
zasadami  BHP. Planowane prace remontowe nie zmieniają  architektury budynku, 
kubatury, oraz nie ingerują w  konstrukcje budynku. Nie zmieniają również 
zagospodarowania działki. 
 
 

opracował 
 
 

 


