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OPIS TECHNICZNY
 

1. DANE BUDYNKU:
Budynek Mieszkalny ul. Przyokopowa 2

Kondygnacje nadziemne 5
Kondygnacje podziemne 1

 

2. INWESTOR:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
80-768 ul. Przyokopowa 2

 

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest docieplenie 5 an budynku (elewacja 

PN-ZACH, PN-WSCH, PN-WSCH, PD-WSCH, PD-WSCH)
frontowej od strony ul. Przyokopowej (elewacja Pn-Zach), w budynku przy ul.
Przyokopowej 2 .

Celem opracowania jest
termoizolacyjno an

zew trznych budynku zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym 
zakresie, oraz estetyzacja budynku poprzez remont elewacji niedocieplanej 
Pn-Zach.
Przewiduje zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia, co
zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporz zeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz. 690) .

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakresem opracowania jest docieplenie 5 an budynku (elewacja pn-

zach, pn-wsch, pn-wsch, pd-wsch, pd-wsch)
strony ul. Przyokopowej (elewacja pn-zach), w budynku przy ul. Przyokopowej 2 

. -drzwiowej.

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU �
Obiekt jest 

-
posiada 1 klatk , budynek podpiwniczony.

Dach o konstrukcji drewnianej, dwu

Stropy drewniane i Kleina. Pokrycie dachu-papa asfaltowa. Opierzenia- blacha 
cementowo-wapienne z brakami.

Przyokopowej.

6.
Elewacja pn-zach (od strony ul.Przyokopowej) jest bogato zdobiona 

oryginalnym detalem architektonicznym. Elementem wtórnym jest tynk elewacji 

-



 

7. ZA ENIA I DANE WYJ CIOWE:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie 

warunków
usytuowanie (Dz.

- Instrukcja ITB 334/02 �Bezspoinowy system ocieplania an
zew trznych budynków",

- Inwentaryzacja architektoniczna elewacji

- Wizja lokalna w miejscu inwestycji,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Aprobata Techniczna ITB: AT - 15 - 2580/2010,
-

systemu ocieplenia.
 

8. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

9. GRUBO WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:

Niniejsza dokumentacja uwzgl ia wykonanie podanych ni ej elementów
zwi zanych ze zmniejszeniem strat ciep a:

a nadziemna elewacji pn-zach (od strony ul.Przyokopowej):
bez docieplenia.

elewacji docieplanych (elewacja pn-zach, pn-wsch, pn-wsch, pd-wsch, 
pd-wsch):
- 14cm polistyren ekspandowany (EPS).-
- 8cm polistyren ekstrudowany (XPS).- .

 

9.1. ROZWI ZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA � (ELEWACJA PN-ZACH, 
PN-WSCH, PN-WSCH, PD-WSCH, PD-WSCH):

Projektuje wykonanie docieplenia budynku metod le mokr w
kompletnym systemie, w efekcie której powstanie na powierzchn any
bezspoinowa pow oka o ni ej opisanej warstwowo
-

producenta systemu, tj. przede wszystkim warstwy szczepne.
-
- termoizolacja - styropian grubo 14,0 cm zamocowany d any za
pomoc masy klejowo - szpachlowe czników mechanicznych w ilo
zalecanej przez producenta systemu .

- norma 
, � - bez 

� 6m.
- warstwa zbroj ca, zabezpieczaj ca przed uszkodzeniami mechanicznymi. 



 

- zew trzna wyprawa elewacyjna- tynk mineralny, grunt i farba elewacyjna 
silikatowa.

Przy otworach dodatkow warstwy zbrojonej.

9.2. ROZWI ZANIA TECHNOLOGICZNE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ OD 
STRONY UL. PRZYOKOPOWEJ (PN-ZACH):

Projektuje wykonanie remontu elewacji w tej samej technologii co 
docieplane elewacje. 

1.
oceny stanu zachowania detalu architektonicznego.
2.

3.

4.
5. 

-go p

9. W celu starannego odtworzenia profilu nad coko
e

wysokohydrauliczny o bardzo drobnym uziarnieniu stosowany do renowacji 
elewacji. Powrót do pierwotnej faktury tynku przywróci elewacji jej pierwotny 
charakter.

- piwniczne, po lewej 

- przyg

producenta systemu, tj. przede wszystkim warstwy szczepne, oraz grunty.
rznych na elewacji oraz ich brak 

- zew trzna wyprawa elewacyjna- tyn
- nowym tynkiem), grunt i 



 

farba elewacyjna silikatowa.

-
-warstwa szczepna
-wa w miejscach ubytków: tynk renowacyjny mineralny
-tynk renowacyjny

.
-
-farba silikatowa do elewacji

-
c betonowy w stanie, 

-

9.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI:
Kolorystyka elewacji jak na rysunkach kolorystyki.
-Kolor obróbek blacharskich- parapety podokienne � blacha malowana 
proszkowo w kolorze �jak 
-
dachu) � opierzenia z blachy ocynkowanej.

Roboty dociepleniowo-renowacyjne obejmu poni sze czynno

-

odpowiednich wspornikach, po wykonaniu termomodernizacji,
-

wykonaniu o
wilgoci,

- stalowej ocynkowanej 
gr 0, 55 mm w 

-
- wykonanie ocieplenia budynku opartego na styropianie z

10. WARUNKI WYKONANIA PRAC:
a) Wymagania techniczne dotycz ce pod o a:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwa o



 

pod o a. Pod o e powinno by no ne, czyste, zwi zane i pozbawione
elementów zmniejszaj cych przyczepno materia ów mocuj cych warstw
izolacji termicznej. Pod o e winno spe nia warunek równo p asko

b) Warunki atmosferyczne:
Prace mo na prowadz y cznie przy pogodzie bezdeszczowej w

temperaturze od +5°C do +25°C (dla robót tynkarskich minimalna
temperatura wynosi +8°C).

c) Materia y:
Do docieplenia nale y zastosowa zestaw materia ów do docieple

zgodnie z Aproba Techniczn ITB: AT - 15 � 2580/2010.

 

11. UWAGI KO COWE:
Wszystkie prace budowlane nale y prowadz zgodnie z projektem.
Wszystkie materia musz posiada aktualne dopuszczenie do obrotu i

stosowania w budownictwie. Wszystkie materia nale y zakup kompletatora
zestawu zgodnie z Aproba Techniczn ITB: AT - 15 - 2580/2010. Zakup
materia ów poza kompletatorem okre onym w w/w Aprobacie i zastosowanie
ich przy dociepleniu powoduje, e ca zestaw nale traktowa ako niedopusz-
czony do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpocz cia robót mo na przyst dopiero po skompletowaniu
dokumentów potwierdzaj cych zgodno u tych materia ów z obowi zuj cymi
przepisami.

Roboty budowlane powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowi zuj cymi przepisami i normami, pod nadzorem osób
uprawnionych.

Przed odbiorem k cowym wykonawca zobowi zany jest przedstaw
rozliczenie materia owe wraz z dowodami zakupu potwierdzaj ce zu ycie
materia ów zgodne z normami zu cia okre onymi przez producenta zestawu.

12.     OBSZAR ODZIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz art.34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994roku:

wnioskodawcy.

Kosieradzki
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