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Informacja
do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy

BRAN A : Budowlana – remont dachu, elewacji i malowanie
                                         pomieszcze  – seg. „A”.

OBIEKT : Szko a Podstawowa Nr 3 – seg. „A”

LOKALIZACJA : ul. gen. J. Hallera 21   87-140 Che a

INWESTOR : Gmina miasto Che a ul. gen. J. Hallera 2

Cz  opisowa informacji

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje remont pokrycia dachu

2.  Kolejno  realizacji robót
Kolejno  robót do wykonania :
- rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z dachówki
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich
- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich,
- wykonanie robót tynkarskich,
- wykonanie robót malarskich,
- wymiana stolarki okiennej,
- pozosta e roboty uzupe niajce.

3.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas
wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy
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4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi
przedmiotami

cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren budowy czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Ha as sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren budowy czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w
miejscy pracy

sta e teren budowy czas
wykonywania
pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe

pracowników.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
- aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót ( w ze  betoniarski,

stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).
6.2 rodki techniczne

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Data opracowania  :   2009-10-20
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WIADCZENIE

  projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    UAN/IV/8346/113/TO/88

zamieszka y ul. Ks. dr W . gi 1/27;    86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Miasto Che a
ul. gen. J. Hallera 2 w Che y.

…………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Remont pokrycia dachu, elewacji, malowanie pomieszcze  dla budynku
Szko y Podstawowej Nr 3 – seg. „A” ul. gen. J. Hallera 21

dzia ka nr 42
…………………………………………………………………

( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo

   danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                                                                              ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Opis techniczny
Remont pokrycia dachu, elewacji, malowanie pomieszcze  dla budynku

Szko y Podstawowej nr 3 seg. „A” ul. gen. J. Hallera 21

1.0 Inwestor

Urz d Miasta w  Che y ul. gen. J. Hallera 21.

2.0 Jednostka projektowania

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1 m 27    86-300 Grudzi dz

3.0   Dane ogólne

3.1   Ogólna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Budynek Szko y Podstawowej nr 3 – seg. „A”
Adres : ul. gen. J. Hallera 21  87-140 Che a - dzia ka nr 42

ciciel : Mienie Komunalne Gminy Miasta Che a
Rodzaj zabudowy : zabudowa pó zwarta

3.2   Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu pokrycia
dachu polegaj cy na wymiana pokrycia dachu krytego dachówk  karpiówk . Zakres opracowania
obejmuje równie  remont elewacji polegaj cy na skuciu lu nych tynków i wykonanie nowych,
wykonanie pow ok malarskich, malowanie pomieszcze .
Nie zachodzi konieczno  wymiany istniej cej konstrukcji dachu. Jedynie wymianie podlega cz
aty i obróbki blacharskie.
Roboty te nie wymagaj  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie
z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zakres prac remontowo-budowlanych uwzgl dnia zachowanie dotychczasowego wystroju i
ekspozycji obiektu.

Ca  opracowania zawiera :

1. Projekt budowlano-wykonawczy
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

3.3   Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

3.4 Akty normatywne.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 wraz z
pó niejszymi zmianami)
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Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 75 poz. 690)

4.0 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.

Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr 42 po onej w Che y  przy
ul. gen. J. Hallera 21.
Jedynym w cicielem nieruchomo ci jest Gmina Miasto Che a.

5.0 Stan istniej cy pokrycia i obróbek blacharskich.

Opis pokrycia dachu budynku szko y – seg. „A”.

Budynek szko y od strony ulicy gen. J. Hallera  pokryta jest dachówk  karpiówka uk adana w
koronk . K t nachylenia po aci  = 450.   W po aci dachu znajduje si  „wole okna” Wszystkie
obróbki blacharskie wykonane s  z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Poddasze zagospodarowane jako pomieszczenia dydaktyczne i strych.

Kominy wystaj ce ponad po  dachu.

Przewody wentylacyjne murowane z ceg y ceramicznej pe nej licowane. Przewody kominowe
posiadaj  wyloty górne.

Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mm.

6.0  Zakres robót oraz technologia ich wykonania.

Zakres robót obejmuje :

- wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu,
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z dachówki ,
- demonta  i ponowny monta at,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki u on  w koronk ,
- przemurowanie kominów,
- wykonanie tynków na cianach,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich,
- wykonanie pow ok malarskich na elewacji,
- malowanie pomieszcze , ok adziny cian.

6.1 Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej.

Rozbiórk  pokrycia dachu nale y rozpocz  po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu
daszków ochronnych nad wej ciami
Rozbiórk  pokrycia dachu nale y rozpocz  od rozbiórki g siorów. Rozebrane pola po aci dachu
nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi.
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Rozebran  dachówk  nale y spuszcza  z dachu za pomoc  rynien lub noside . Nie dopuszcza si
zrzucania dachówki z dachu. Niedopuszczalne jest równie  magazynowanie rozebranej dachówki
na dachu. Rozebran  dachówk  nale y u  w „sztaple” w miejscu wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru, a nast pnie przekaza  Zamawiaj cemu.

6.2 Rozebranie przewodów wentylacyjnych.

Rozbiórk  przewodów wentylacyjnych nale y rozpocz  po uprzednim wygrodzeniu terenu i
wykonaniu daszków ochronnych nad wej ciami. Rozebrane kominy nale y zabezpieczy  przed
opadami atmosferycznymi.
Rozebran  ceg  nale y spuszcza  z dachu za pomoc  lin lub rynien. Nie dopuszcza si  zrzucania
ceg y z dachu. Niedopuszczalne jest równie  magazynowanie rozebranej ceg y na powierzchni
dachu. Rozebrane ceg y nale y sk adowa  w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a
nast pnie zabezpieczy  usun  z terenu budowy.

6.3  Wymiana obróbek blacharskich

W sk ad pokrycia dachowego wchodz  równie  obróbki blacharskie. Przed po eniem w ciwego
pokrycia nale y zamocowa  pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów i murów. Maj  one za zadanie
skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach .
Blach  nale y równie  wy  parapety zewn trzne okien. Poszczególne pasy obróbek
blacharskich powinny by  montowane z zak adem 100 mm.
Ca  obróbek blacharskich nale y wy  z blachy ocynkowanej gr. 06,0 mm.

6.4  Wymiana at i monta  kontr at.

Po dokonaniu rozbiórki pokrycia nale y zdemontowa  (ostro nie) istniej ce aty.
Po oczyszczeniu, a przed ponownym u eniem nale y zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym
FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy at nale y przed ich
zamontowaniem zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2

konstrukcji dachu.
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania. aty powinny mie  przekrój 38 x 50 mm, a
rozstaw at powinien wynosi  280 mm. Kontr aty  przyj to o przekroju 25 x 75 mm.

6.5 Deskowanie

Wymian  deskowania przy „wole oknach” nale y wykona  z desek gr. 25 mm. Deski nale y
przybija  do krokwi gwo mi 3 x 70. Gwo dzie nale y wbija  zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt.
2.5. Deskowanie nale y wykona  z drewna klasy C24.

6.6 Wyrównanie powierzchni po aci dachu.

Wyrównanie powierzchni po aci dachu od zewn trz nale y wykona  za pomoc  podk adek
wyrównuj cych i kontr at. W tym celu nale y rozci gn  sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wed ug sznura przymocowuje si  do pozosta ych krokwi podk adki wyrównuj ce.

6.7 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nale y zaimpregnowa
rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4.

Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania.
FOBOS M-4 ma posta  granulatu proszkowego barwy bia tej, b cego mieszanin  soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - pot guj cym dzia anie biochronne.
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Wykazuje poczwórne dzia anie ochronne dla drewna i materia ów drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami ple niowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym cech  niezapalno ci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Jednocze nie nie obni a wytrzyma ci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno
przy impregnacji wg bnej,  jak i powierzchniowej.  Preparat stosuje si  postaci roztworu wodnego.
Zawarto  substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

ZASTOSOWANIE
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajduj cych
si  wewn trz budynków. Na zewn trz mo e by  stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddzia ywaniem wody i opadów atmosferycznych
powoduj cych jego wymywanie.  FOBOS M-4 mo e by  u yty w budynkach, a tak e
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania ywno ci i obiektach przemys u
spo ywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mog  si  styka  bezpo rednio ze rodkami
spo ywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA
FOBOS M-4 nale y stosowa  jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nale y stosowa  proporcj : 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nale y stopniowo wsypywa  do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszaj c, a  do jego ca kowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje si  do
bezpo redniego u ytku.
Do impregnacji wg bnej stosuje si  roztwór o st eniu kilku procent – st enie nale y
dostosowa  do rodzaju i wilgotno ci drewna. Kontrol  procesu nasycania i ilo ci wch oni tego
roztworu nale y przeprowadza  dla ka dej partii zabezpieczanego materia u metod  wagow
(wa c drewno przed i po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem.
Powierzchnie malowane nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane
rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym wch anianie wody), np. pokostem, wówczas

impregnacja FOBOSEM M-4 mo e by  ma o skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji u atwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewn trz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w ró nych kolorach (do
wyboru), z których jeden nale y rozpusci  w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie nale y stosowa  innego barwnika ni  do czony przez producenta.Pod
wp ywem warunków atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna ja nieje, co nie ma
wp ywu na jego jako
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nale y je ponownie przesuszy  w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
pouk adane w sztaple na przek adkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si  po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie
Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej.
Zabieg nale y powtarza  kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy
kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa  kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre wch oni cie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie s  jedynymi metodami umo liwiaj cymi impregnacj
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drewna ju  wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zosta o wbudowane, bardziej
poleca si  metody zanurzeniowe – k piel „zimna” i k piel „gor co-zimna”, cho  smarowanie i
natryskiwania tak e mog  by  stosowane.

6.9  Pokrycie dachu dachówk  karpiówk  – seg. „A”.

Dachówki karpiówki s  wypalane z glinianej masy. S  one wytwarzane pasmowo i dlatego nie maj
obkowa .

W zale no ci od wykrzywienia i wichrowato ci rozró nia si  karpiówki I i II gatunku. Nie ma to
wp ywu na wodonieprzepuszczalno , odporno  na mróz i wytrzyma .

Wymagania stawiane dachówce karpiówce

W zale no ci od kszta tu mo na rozró ni  kilka rodzajów dachówek karpiówek (rys. 1)

Wskazówka praktyczna
Kszta t dachówki ma wp yw nie tylko na jej wygl d, lecz równie  na ca  dachu. Kszta t
dachówki i dachu powinny by  ze sob  zgrane.

Dachówka karpiówka mo e by  uk adana w nast puj cy sposób:
  podwójnie,
  w koronk ,
  pojedynczo z gontem.

Przy kryciu dachówk  podwójnie na ka dej acie dachowej le y jedynie jeden rz d dachówek.
Poszczególne rz dy s  przesuni te o pó  szeroko ci w stosunku do rz du le cego ni ej. W ten
sposób powstaje pokrycie przez przewi zanie. Nast pny trzeci rz d dachówek winien przekrywa
rz d pierwszy o pó  wysoko ci dachówki.
Przy kryciu w koronk  na ka dej acie le  dwa rz dy dachówek. Dolna warstwa nazywa si
podporow , druga, górna - pokrywaj . Dachówki ka dego rz du s  tu równie  przesuni te o pó
szeroko ci, co tworzy wi zanie dachowe. Dachówki warstwy podporowej le  w jednej linii od
okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywaj ce. Wi zania dachowe, tj. ka de 2 rz dy s
przesuni te wzgl dem siebie o pó  wysoko ci dachówki (zak ad) co zapewnia szczelno  pokrycia.
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Przy pokryciu pojedynczym z gontem tylko jeden rz d dachówek le y na ka dej acie. Pokrywa on
rz d le cy ni ej bez przesuni cia, tak, e fugi obu warstw le  w jednej linii od okapu do kalenicy.
Pod ka  fug  umieszczone s  cienkie gonty z drewna.
Poszczególne rz dy k adzione s  na zak ad równy po owie wysoko ci dachówki. To pokrycie
stosuje si  jedynie w dachach o mniejszym znaczeniu (stajnie, stodo y).

Elementy pokrycia dachu dachówk

Stosuj c dachówk  karpiówk  mo emy pokry  dach dwoma metodami: w usk  lub w koronk .
Oba rozwi zania s  równie trwa e i estetyczne, a koszty ich realizacji - zbli one.

System dachowy sk ada si  z ceramicznych elementów dachowych wytwarzanych na bazie
wyselekcjonowanej masy surowcowej z wykorzystaniem najnowocze niejszych linii produkcyjnych
w Europie. Wszystkie elementy posiadaj  wyj tkowe w asno ci fizyko-chemiczne i przewy szaj
wymogi normy PN-B-12020 i DIN EN 1034:
- wysoka odporno  na dzia anie si y ami cej,
- nasi kliwo : 1,9%  0,2 (wynik dla próbek poddanych wcze niej badaniom odporno ci na
dzia anie mrozu) najni sza w ród europejskich dachówek z powierzchni  naturaln , parametr
gwarantuj cy wyj tkow  trwa  dachówki,
- odporno  na dzia anie mrozu: mrozoodporne po 150 cyklach bada  (wynik wy szy trzykrotnie
od przewidzianego w polskiej normie),
- s  nieprzesi kliwe,
- masa 1,5 kg.

Jako  dachówki to przede wszystkim nasi kliwo  poni ej 2%, pozwala ona producentowi
okre la  trwa  wyrobów na co najmniej sto lat. Dzi ki niej ograniczone jest porastanie
dachówek mchem, sk onno  do brudzenia i zwi ksza si  tak e jej ogólna odporno . Wykonane
zosta y testy wg. normy europejskiej, dzi ki którym okre lono w niezale nym zagranicznym

rodku badawczym parametry dachówki jako znacznie przewy szaj ce wymogi normy
europejskiej EN 1304. Mi dzy innymi testami badano wytrzyma  dachówek w trakcie testu
mrozoodporno ci sk adaj cego si  ze stu pi dziesi ciu cykli zamro enia i rozmro enia.
Nasi kliwo  nale y do podstawowych wska ników warunkuj cych odporno  na dzia anie mrozu.
Dok adno  dachówki odzwierciedla si  równie  w wymiarach dachówki, od których odchy ki nie
przekraczaj  1% czyli poni ej 0,5 mm.
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Dachówk  ceramiczn  mo na wykorzystywa  do pokrywania dachów na dwa sposoby w " usk " i
"koronk ". Poni sza tabelka obrazuje jednostkowe zu ycie dachówki przy ró nych sposobach
uk adania.

W niniejszym projekcie przyj to krycie dachu dachówk  karpiówk  w „koronk ”.

Literatura
Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks K ln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. K ln (Zasady projektowania pokry  dachowych dachówkami ceramicznymi
i cementowymi).
IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und
Betondachsteinen (deutsch/englisch/franz sisch), Internationale F deration des
Dachdeckerhandswerks, K ln (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokry  dachowych
dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. K ln 1993 (Szczegó y
na temat dachu krytego dachówk ).
PN-75/B-12020. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.

6.10 Pozosta e elementy pokrycia dachu

Po u eniu pokrycia montuje si  wiatrownice i g siory.
siory dachowe stosowane s  w kalenicy dachu, jak równie  w innych miejscach dachu (krokwie

naro ne). G siory mocowane s  wkr tami lub gwo dzie do aty kalenicowej. Zak ad g siorów
powinien wynosi  minimum 100 mm.
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6.11 Zabiegi ko cowe.

Podczas trwania prac oraz po zako czeniu monta u pokrycia nale y usun  z dachu wszelkie
pozosta ci po ci ciu i wkr caniu (opi ki metalowe, gwo dzie, gruz). Jest to konieczne, by
zapobiec ich przenoszenie na butach i wgniataniu w pokrycie dachu czego skutkiem mo e by
powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelno ci. Powierzchni  dachu
nale y podda  uwa nym ogl dzinom.

6.12  Akcesoria dachowe

Monta  haków
Monta  rynny rozpoczyna si  wyliczenia ilo ci haków rynnowych (max. odleg  mi dzy nimi –
1 m). W przypadku budynków d szych ni  10 m, spadek rynny musi by  dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane s  przy okapie 20 mm poni ej linii przed enia arkuszy blachy. Aby u atwi
sobie ustawienie pierwszego haka, mo na u aty. Po enie haków rynnowych mo e by
ustalone za pomoc ki. Aby j  zamocowa , wystarczy poluzowa rodkowy wkr t mocuj cy
hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by  zainstalowany ni ej. Nachylenie rynny powinno
wynosi  min 3 – 4 mm/m. Pozycj  haka nale y wymierzy  ta  po sprawdzeniu, czy okap jest
poziomy. Pozosta e haki nale y zamocowa  zgodnie z rozci gni  w maksymalnym
rozstawie co 1 m ( rednio 700 – 800 mm). Do gi cia haków nale y u ywa  tylko gi tarki do
haków. Stosowanie innych narz dzi mo e spowodowa  uszkodzenie pow oki ochronnej.
Monta  rynien.
Zastosowano system rynnowy 150/120
Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali  dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej
wówczas zatrzaskiwa  w hakach. Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu po
1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc  wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz
do stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.
Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewn trz za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw  rynny. Podobnie
post pujemy przy zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny
za pomoc  lutowania.
Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty
rynny - sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y
odgi  kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y
sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej
kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na

zak ad – min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y
zastosowa cznik. U ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod
wp ywem zmiany temperatur. Poszczególne elementy rynny nale y po czy  ze sob  za pomoc
nitowania i lutowania.
Monta  rury spustowych.
Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a
fasad  budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku.
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Tabela do wyznaczania d ugo ci rury spustowej odchodz cej od sztucera do
ciany budynku w mm.

Odleg  od
ciany

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

ugo  rury
spustowej

0 70 130 190 250 320 380 440 510 570 630

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z
trzpieniem. Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur
spustow . Wylot rury spustowej powinien by  zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury
spustowej nale y zamocowa  z obu stron do rury, aby nie zosta  uszkodzony zsuwaj cy si nieg
lub lód. Przy ustalaniu d ugo ci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod uwag ,
e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm. Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci

oko o 40 mm od ciany.
Zestaw wentylacyjny.
Zestaw wentylacyjne s y do odprowadzania powietrza z pomieszcze  budynku. Monta  nale y
rozpocz  od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie fali,
pomi dzy falami), wykona  otwór w warstwie podk adowej i zamocowa  element przepustowy.
Przy pomocy do czonego szablonu zaznaczy  nale y otwór, a nast pnie wyci  w pokryciu
dachowym. Nast pnie nale y wycisn  uszczelniacz dekarski na podstaw  zestawu i docisn  do
pokrycia dachowego. Przymocowa  podstaw  wkr tami zgodnie z instrukcj  monta u. Wsun
rur  do podstawy i wypoziomowa  j . Skr ci  elementy ze sob  za pomoc rub znajduj cych si
w zestawie. Mo liwe jest równie  zastosowanie dachówek wentylacyjnych.
Bariery niegowe typu F
Bariery niegowe maj  za zadanie zabezpieczenie przed gwa townym zsuwaniem si  zalegaj cych
na dachu mas niegu. Bariery niegowe typu F mog  by  stosowane w I, II, III, IV strefie
obci enia niegiem przy rozstawie wsporników jak podano w poni szej tabeli.

Rozstaw wsporników dla barier typu F w cm.

t nachylenia
dachu

I II III IV

 < 40 80 60 60 60
 >40 80 80 80 60

Zaznaczy  miejsca planowanego mocowania podpór bariery na pokryciu dachowym, zwracaj c
uwag  na odpowiednie po enie podpór wzgl dem profilu. Wywierci  otwory pod mocowania
podpór bariery niegowej za pomoc  wiert a  5 mm lub kreta farmerskiego. Przymocowa
podpor  bariery do pokrycia (wkr ty 8x50 mm – w zestawie), stosuj c podk adki z EPDM
pomi dzy podpor  a pokryciem. Nale y zwróci  uwag , aby po czenie by o szczelne. Prze
rury przez otwory w podporach. Aby po czy  dwie bariery nale y wsun  rury i po czy  je na
zak ad – min. 4 cm.

ugo  po aci dachowej nad barierk  nie powinna by  wi ksza ni  5 m. W przypadku po aci
szych ni  5 m rozstaw podpór nale y zag ci .

6.13 Przewody kominowe w cz ci ponad dachem.

W cz ci ponad dachem zaprojektowano przewody kominowe z ceg y ceramicznej licowanej pe nej
kl. 250 na ZAPRAWIE MURARSKIEJ  ATLAS .  Przewody nale y wyprowadzi  ponad

aszczyzn  po aci dachu na wysoko  min. 60 cm licz c od najwy szego punktu po aci dachu.
Otwory wylotowe nale y wyprowadzi  gór .
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6.14 Obróbki blacharskie.

Wszystkie obróbki blacharskie nale y wykona  z blachy ocynkowanej gr, 0,60 mm.
Obróbki kominowe
Po czenie górnej obróbki komina z po aci  wykonuje sie metoda rabka le cego, natomiast dolnej
podobnie jak kalenice.
Styki obróbek wykonuje si  po uku metoda rabka podwójnego.
Obróbka zamykaj ca stanowi uszczelnienie styku komina z pokryciem.

Pas nadrynnowy

Przy monta u systemów odprowadzania wód deszczowych nale y zastosowa  pas nadrynnowy Pas
jest mocowany do pod a co 50cm za pomowca klipsów oraz usztywnie  ze stali ocynkowanej.
Wzd  pasa nale y przewidzie  szczelin  do zapewnienia wentylacji. Pierwszy klips mocuj cy do
systemu na rabek stoj cy nale y umie ci  zaraz za pasem.  Szczególnie nale y zwróci  uwag  na
zabezpieczenie przed zatykaniem si  otworów wentylacyjnych miedzy membran  a blacha.

6.15 Technologia wykonania tynków.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego.
Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm..
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6.16 Technologia wykonania robót malarskich.

Przygotowanie pod a
EMULSJA GRUNTUJ CA.
UNI-GRUNT  jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasi kliwych, nadmiernie ch onnych i os abionych pod y betonowych, cementowych i gipsowych,
przeznaczonych pod posadzki i podk ady pod ogowe. Emulsja UNI-GRUNT zapobiega tworzeniu
si  p cherzy na warstwie wylewki oraz zbyt szybkiemu odci ganiu z niej wody przez nadmierne
ch onne pod e.  Mo na jej u ywa  na suchym pod u, wewn trz i na zewn trz budynków.
UNI-GRUNT  jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwy szej jako ci
wodnej dyspersji akrylowej. Dzi ki du ej zdolno ci penetracji, wnika silnie w g b pod a,
powoduj c jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów ca ej pokrytej ni  powierzchni. UNI-
GRUNT reguluje proces ch onno ci pod a i zapobiega odci ganiu nadmiernej ilo ci wody z
wykonywanych na nim wylewek pod ogowych. Dzi ki temu UNI-GRUNT poprawia warunki
wi zania wylewki i przyczynia si  do osi gni cia przez ni  zak adanych parametrów
wytrzyma ciowych. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si . Po wyschni ciu jest bezbarwna
i przepuszcza par  wodn . Mo na jej u ywa  w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na pod u (po ca kowitym wyschni ciu) jest odporna na temperatury od -20 C do
+80 C.
Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku. Wszystkie
lu ne, nie zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .
UNI-GRUNT  PLUS produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpo redniego u ycia. Nie wolno
jej czy  z innymi materia ami, rozcie cza  ani zag szcza .
Emulsj  UNI-GRUNT PLUS  nanosi si  na pod e w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie
wa kiem lub p dzlem jako cienk  i równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych i
zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. U ytkowanie
powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podk adów, przyklejanie p ytek itp., nale y rozpocz
po wyschni ciu, nie wcze niej jednak ni  po 6 godzinach od na enia emulsji.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj
z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Malowanie elewacji farbami silikatowymi.
Podk ad pod malowanie farbami silikatowymi ATLAS ARKOL NX
ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania pod y pod
farby silikonowe, szczególnie pod farby ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL. Mo na go
stosowa  na pod ach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych,
ceglanych oraz pod ach wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych
oraz p yt cementowo-azbestowych. S y równie  do gruntowania przed malowaniem surowych
powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje si  do wykorzystania w
obiektach zabytkowych. Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na zewn trz budynku.
Silikonowy preparat gruntuj cy ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego dzia anie polega na wyrównaniu ch onno ci
pod a oraz zwi kszeniu przyczepno ci farb silikonowych ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL.
ATLAS ARKOL NX tworzy pow ok  o mikroporowatej strukturze, dzi ki czemu mo liwy jest
swobodny transport pary wodnej przez materia , na którym preparat zosta  zastosowany. Warstwa
preparatu po wyschni ciu jest przezroczysta. ATLAS ARKOL NX posiada w ciwo ci
hydrofobowe. Preparat jest niepalny, mo na go stosowa  w pomieszczeniach bez okien.
Pod e powinno by  suche, stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów.
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Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y dok adnie
usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.
Nie wolno go rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
ATLAS ARKOL NX nale y nanosi  na pod e wa kiem lub p dzlem, tworz c cienk  i
równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy ,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y nanie  minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntuj cego
ATLAS ARKOL NX zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikonowymi nale y wykona
min. 4 godzin wcze niej.
Farby silikatowe - ATLAS FASTEL
ATLAS FASTEL jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych,
powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y tak e do
malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu
materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia na budynkach
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemys owych a tak e na
innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie nara onych na niszcz ce dzia anie
czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL mo e by
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewn trz b  na zewn trz budynku.
ATLAS FASTEL jest farb  produkowan  na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
polimerowej oraz wysokogatunkowych wype niaczy i pigmentów. Zapewniaj  one farbie bardzo
dobre w ciwo ci kryj ce, doskonale oddaj ce faktur  malowanej powierzchni oraz powoduj , e
pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Hydrofobowo  pow oce nadaj  polimery
siloksanowe, dzi ki którym pow oka nie jest nasi kliwa, posiada zdolno  „samoczyszczenia” i
ogranicza mo liwo  rozwoju na malowanym pod u glonów i grzybów. ATLAS FASTEL jest
odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie
UV. Farba ATLAS FASTEL dost pna jest w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE
BARW ATLAS.
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na malowa  po ich ca kowitym
wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia. Przewidziane do
malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjaj cych warunkach
atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci
wykwitów. Dla tynków akrylowych okres mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7
dni. W przypadku malowania tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej
48 godzinny okres schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza
wilgotno  powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).
Farba ATLAS FASTEL jest dostarczana w postaci gotowej do u ycia. Przed u yciem nale y j
koniecznie dok adnie wymiesza  celem wyrównania konsystencji, stosuj c wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em. Do pierwszego malowania mo na doda  maksymalnie 2% czystej wody
(jedna szklanka o pojemno ci 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyj te proporcje
rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni.
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Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL.
Farb  mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed up ywem 6
godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i struktury
pod a (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejn  warstw  nale y nak ada
poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób
ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw w pracy. Prac malarskich nie
wolno prowadzi  w warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C).
Malowan  powierzchni  nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku
malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od
chwili rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru stosowanej
farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia
wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie
przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed wp ywem warunków
atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a.
Malowanie powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e
powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj
z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Dopuszcza si  zastosowania innych podk adów i farb silikatowych o podobnych w ciwo ciach ni
wy ej opisane przyk adowe emulsje podk adowe i farby.
Numery poszczególnych barw pokazano na rysunkach kolorystyki elewacji

7.0  Technologia robót rozbiórkowych.

Podczas demonta y pokrycia dachu nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki
BHP w tym zakresie. Powierzchni  stropu nad mieszkaniami nale y zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadaj cych od amków pokrycia. Zrzucanie od amków pokrycia lub cegie  na
powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem sta ym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren, a nad wej ciami wykona
daszki ochronne.
Na tak przygotowanym terenie przy wej ciu wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone
zosta y w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci
publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
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* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i
okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie
poinformowa  robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w
zakresie przepisów B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa
kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo
zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w
zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i
objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie
ostro nie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y
stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
pracuj cych robotników.

8,0  Wyko czenie pomieszcze .

Istniej ce pow oki malarskie z farby olejnej (lamperie) nale y przeszlifowa  i zmatowie , z
nast pnie pokry  warstw   zczepn   np.  CERPLAST i ponownie przeszlifowa . Na tak
przygotowana powierzchni  nale y wykona  g ad  gipsowa.
W wszystkich pomieszczeniach przewidziano na cianach i sufitach wykonanie jednowarstwowych

adzi gipsowych.
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni przewidziano na cianach p ytki ceramiczne 20x25 cm
uk adane na klej.
W pomieszczeniach , gdzie obecnie wykonana jest lamperia nale y ja odtworzy . Wysoko
lamperii przyj to dla wszystkich pomieszcze  h = 1,60 m od posadzki.

9,0  Technologia wykonania robót malarskich – malowanie elewacji.

Przygotowanie pod a
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EMULSJA GRUNTUJ CA.
UNI-GRUNT  jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasi kliwych, nadmiernie ch onnych i os abionych pod y betonowych, cementowych i gipsowych,
przeznaczonych pod posadzki i podk ady pod ogowe. Emulsja UNI-GRUNT zapobiega tworzeniu
si  p cherzy na warstwie wylewki oraz zbyt szybkiemu odci ganiu z niej wody przez nadmierne
ch onne pod e.  Mo na jej u ywa  na suchym pod u, wewn trz i na zewn trz budynków.
UNI-GRUNT  jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie
najwy szej jako ci wodnej dyspersji akrylowej. Dzi ki du ej zdolno ci penetracji,
wnika silnie w g b pod a, powoduj c jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrów ca ej pokrytej ni  powierzchni. UNI-GRUNT reguluje proces ch onno ci
pod a i zapobiega odci ganiu nadmiernej ilo ci wody z wykonywanych na nim
wylewek pod ogowych. Dzi ki temu UNI-GRUNT poprawia warunki wi zania
wylewki i przyczynia si  do osi gni cia przez ni  zak adanych parametrów
wytrzyma ciowych. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si . Po wyschni ciu
jest bezbarwna i przepuszcza par  wodn . Mo na jej u ywa  w pomieszczeniach bez
okien, jest nie palna. Zastosowana na pod u (po ca kowitym wyschni ciu) jest
odporna na temperatury od -20 C do +80 C.
Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku. Wszystkie
lu ne, nie zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .
UNI-GRUNT  PLUS produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpo redniego u ycia. Nie wolno
jej czy  z innymi materia ami, rozcie cza  ani zag szcza .
Emulsj  UNI-GRUNT PLUS  nanosi si  na pod e w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie
wa kiem lub p dzlem jako cienk  i równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych i
zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. U ytkowanie
powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podk adów, przyklejanie p ytek itp., nale y rozpocz
po wyschni ciu, nie wcze niej jednak ni  po 6 godzinach od na enia emulsji.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Malowanie elewacji farbami silikatowymi.
Podk ad pod malowanie farbami silikatowymi ATLAS ARKOL NX
ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania pod y pod
farby silikonowe, szczególnie pod farby ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL. Mo na go
stosowa  na pod ach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych,
ceglanych oraz pod ach wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych
oraz p yt cementowo-azbestowych. S y równie  do gruntowania przed malowaniem surowych
powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje si  do wykorzystania w
obiektach zabytkowych. Preparat mo e by  stosowany wewn trz i na zewn trz budynku.
Silikonowy preparat gruntuj cy ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego dzia anie polega na wyrównaniu ch onno ci
pod a oraz zwi kszeniu przyczepno ci farb silikonowych ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL.
ATLAS ARKOL NX tworzy pow ok  o mikroporowatej strukturze, dzi ki czemu mo liwy jest
swobodny transport pary wodnej przez materia , na którym preparat zosta  zastosowany. Warstwa
preparatu po wyschni ciu jest przezroczysta. ATLAS ARKOL NX posiada w ciwo ci
hydrofobowe. Preparat jest niepalny, mo na go stosowa  w pomieszczeniach bez okien.
Pod e powinno by  suche, stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów.
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Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y dok adnie
usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.
Nie wolno go rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
ATLAS ARKOL NX nale y nanosi  na pod e wa kiem lub p dzlem, tworz c cienk  i
równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy ,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y nanie  minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntuj cego
ATLAS ARKOL NX zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikonowymi nale y wykona
min. 4 godzin wcze niej.
Farby silikatowe - ATLAS FASTEL
ATLAS FASTEL jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych,
powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y tak e do
malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu
materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia na budynkach
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemys owych a tak e na
innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie nara onych na niszcz ce dzia anie
czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL mo e by
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewn trz b  na zewn trz budynku.
ATLAS FASTEL jest farb  produkowan  na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
polimerowej oraz wysokogatunkowych wype niaczy i pigmentów. Zapewniaj  one farbie bardzo
dobre w ciwo ci kryj ce, doskonale oddaj ce faktur  malowanej powierzchni oraz powoduj , e
pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Hydrofobowo  pow oce nadaj  polimery
siloksanowe, dzi ki którym pow oka nie jest nasi kliwa, posiada zdolno  „samoczyszczenia” i
ogranicza mo liwo  rozwoju na malowanym pod u glonów i grzybów. ATLAS FASTEL jest
odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie
UV. Farba ATLAS FASTEL dost pna jest w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE
BARW ATLAS.
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i zaszpachlowa .
Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na malowa  po ich ca kowitym
wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia. Przewidziane do
malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjaj cych warunkach
atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta zbyt wcze nie pow ok  z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci
wykwitów. Dla tynków akrylowych okres mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7
dni. W przypadku malowania tynków wcze niej eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej
48 godzinny okres schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza
wilgotno  powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).
Farba ATLAS FASTEL jest dostarczana w postaci gotowej do u ycia. Przed u yciem nale y j
koniecznie dok adnie wymiesza  celem wyrównania konsystencji, stosuj c wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em. Do pierwszego malowania mo na doda  maksymalnie 2% czystej wody
(jedna szklanka o pojemno ci 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyj te proporcje
rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni.
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Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL.
Farb  mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed up ywem 6
godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i struktury
pod a (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejn  warstw  nale y nak ada
poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób
ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw w pracy. Prac malarskich nie
wolno prowadzi  w warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C).
Malowan  powierzchni  nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku
malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od
chwili rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym up ynie doba od zako czenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest równie  od intensywno ci koloru stosowanej
farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia
wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie
przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed wp ywem warunków
atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a.
Malowanie powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e
powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj
z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Numery poszczególnych barw pokazano na rysunkach kolorystyki elewacji

10.0. Uwagi ko cowe .

10.1      Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
10.2      Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po

             akceptacji   przez  Projektanta.
10.3      Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty

             techniczne.

W trakcie wykonywania prac budowlanych wymaga si  stosowanie materia ów zgodnych z
ustaw  o wyrobach budowlanych, a w szczególno ci zgodnych z wytycznymi dotycz cymi
bezpiecze stwa u ytkowania obiektów, zawartych w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia
02 stycznia 2007, DZ.U. nr 4 poz. 29, w sprawie wymaga  dotycz cych zawarto ci
naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, rady Ra-226 i toru Th-228 w
surowcach i materia ach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Materia y musz  posiada  aktualne badania potwierdzaj ce zawarto  naturalnych izotopów
promieniotwórczych.

Dopuszcza si  zastosowania innych materia ów ni  podano w niniejszym projekcie lecz o
podobnych w ciwo ciach fizycznych i mechanicznych ni  wy ej opisane.

11.0  Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.
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Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.
Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego na budynku
Szko y Podstawowej nr 3 przy ul. gen. J. Hallera 21 w Che y i nie mo e by  adaptowane na
inne obiekty.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.

Opracowa  :


