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utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa S T R.

Łódź, 19 grudnia 2008 1'.

ZAŚWIADCZENIE nr 3609

Pan Tadeusz GRUCHAŁA

zamieszkały: 96-100 Skierniewice

ul. Zawadzkiego 8 m. 75

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BO/3609/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,

które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne lAZGoONQśtz
ORYGINAŁEM

od dnia 1 lutego 2009 1'. do 31 stycznia 20 lOr. dnia .•~!lQ.D.Q?'.~:::.~

PRZE VODN <. :-::_A,CY
1~;lth' ł (')d/I iej ni ,,":P\\L'.1

l/b) rIlL~lliL'n)\\' l~lIc \IlICI\\,a

/ /, -~f.{,& >-
( -====-=-

dr inż. Andrzej 13.1\:0 ' , ~O\\'SI(1

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-maił: lod@piib.org,pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon:473043690
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA\VODO'WEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .? :t.l:~.~.!.1P!?. . i § ust. 1 pkt. . ? lit. -..., .\, .

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) ..TĄJ:>'ĘUS.ZRl.SZ.AR.D ...G::aUCĘĄ.U
(imię i nazwisko)

(tytul naukowy - zawodowy)

.rrodzonyra) dnia .~4..Pą.~dzie..rn.1.ka9..1..95.~·.1\e Bie.żun~u , .

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji p.r.oj.akt.anta

...~~~.~.~.~.~.~..~ ..~.~ .•..~.~..~ ..•..~ ~ ~ ~ .•.~ ~ .
rodzoj funkcji}

w specjalności kon.s.t.rukc.Y.jn.o~budowlanej : _ -'
• (rodzaj specjalności te chruczno-budowtunej)

w zakresie ...•••...•"'"•.~ •..~ .•..~ .•.~ .•.~ .•..~ .•.~ .

(specjolizacja zawodowa)

WA Kr. 1011~8 MA-l3t.JAf14 9000 szt. USp j. Z 18-88

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia ....5~.s~.~~
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych ID buaotJ.m:iictu;ie

Na podstowie § :.-.....~..~~... • .~i § 13 ust. 1 pkt. ..............•.....lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8. pal. 46) stwierdza się. że:

Obywatel(ka) .- .
(imię i nOł.wisko)

. - ~ .

(tytuł naukowy _ zawodowy)

urodzony(a) dnia r:.:~.':':'..~.. :.~: . 19 r.
.'

w.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

t.,

................................................................. . , .
(rodzaj funkcji) .

IN specjalności . . _ .
(rodzaj specjalności techniczno-budowlaneJ)

w zakresie

(specjalizacjo zawodowa)

0"'-8 f080/tlZ 900

ZA ZGOONOSC Z 011vGlNAi.t·
. a\wro J.~- Su.,v\.v

dOla , " ,
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Oświadczenie Proj ektanta~

Na podstawi art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo Budowlane ( Dz. U Nr 156 z 2006r. poz. 1118
z późniejszymi zmianami). OŚVlIADCZAlvf, że niniejszy
projekt budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
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Dotyczqca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

l. Obiekt: Termomodernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wSadkowicach.

2. Adres obiektu: Sadkowice
96-206 Sadkowice

3. Inwestor: Urząd Gminy wSadkowicach
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

4. Projektant: mgr inż. Tadeusz Gruchała
ul. Zawadzkiego 8/75
96-100 Skierniewice

.•......

mgr IlU. 1
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wSadkowicach.

- naprawa i wykonanie okładzin schodów zewnętrznyc
- wymiana opasek betonowych przy budynku
- naprawa i malowanie krat i drzwiczek metalowyc~~~

barierki bhp, drzwiczki ściennel
- naprawa i malowanie kominów
- wymiana rur spustowych
- pomalowanie pokrycia dachu Iblachyl

Projekt budowlany obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych. de "~~~~~~rhJ;1IIIiI~
• docieplenie poddasza nieużytkowego: ~
• wymiana stolarki okiennej Istarej drewniane.ił.. g f a I ~

• wymiana drzwi zewnętrznych Idrewnianych i sta owyc
• wymiana instalacji odgromowej Ina ścianachI
• roboty budowlane związane z dociepleniem całego zespołu bu

Projektowany zakres robót został wyceniony w formie kosztorysu inwestorskiego
oraz określono szczegółowy zakres projektowanych robót budowlanych wraz z
wykazem materiałów w formie kosztorysu nakładczego lślepego/.

2. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Sadkowice.

3. Podstawa opracowania

Umowa Nr 164/08 zawarta w dniu 03-11-2008 r. pomiędzy Gminą Sadkowice
a ZUS "MAREX" s.c. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Łódzkiej 55.

4. Dane ogólne

- pow. zabudowy Im21 = 122,67
- kubatura Im31 = 718,98
- wysokość budynku I mI = 6,10

5. Merytoryczne podstawy opracowania

- instrukcja ITS Nr 334/96 pn. "Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką
- audyt energetyczny obiektu
- inwentaryzacja budowlana
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6. 1. budynek biurowy.
Jest parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową ocynkowaną.

Wykonany w technologii tradycyjnej.

- ściany zewnętrzne: murowane gr. 44 cm /z tynkami/
- strop: żelbetowy
- dach: drewniany

Okładziną zewnętrzną w stanie istniejącym jest warstwa tynku cementowo-
wapiennego. Przez przystąpieniem do robót termoizolacyjnych (przyklejaniu płyt
styropianowych) należy wykonać oględziny stanu okładziny zewnętrznych ścian.
Wszelkie miejsca na których obserwuje się spękania warstwy tynku, odkruszania się
części bądź odrywania się kawałków tynku od ściany. Miejsca te należy odpowiednio
wzmocnić poprzez zastosowanie środków gruntujących. Miejsca w których istnieje
duże prawdopodobieństwo odrywania się warstw tynku od ściany konstrukcyjnej lub
ich braku należy wykonać ponownie/otynkować/o

7. Opis stanu projektowanego budynku /termomodernizacji/:

Głównym elementem termomodernizacji będą roboty mające na celu poprawić
właściwości fizyczne zewnętrznych przegród budowlanych i tym samym obniżenie
strat ciepła z całego obiektu.
Roboty budowlane przewidziane do wykonania:

• Roboty izolacyjne ścian zewnętrznych kondygnacji: parter
Projektuje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
styropianem EPS70-040 /dawniej FS 15/ gr. 12 cm i cokołu gr. 8 cm /od opaski/
Zastosowana zostanie metoda lekka - mokra (klejenie płyt styropianowych
do ściany).

• Struktura oraz paleta kolorystyczna w.g. projektu kolorystyki /paleta barw firmy
IZOLBET/ i S.S.T.
/alternatywnie w.g. wytycznych i zaleceń inwestora lub użytkownika/o

• Wymiana starych okien drewnianych na z profili PCV
i starych drzwi zewnętrznych /drewniane, stalowe/ na drzwi aluminiowe ciepłe.

• Obróbka okienna /ościeża zewnętrzne/ zostanie wykonana styropianem
EPS70-040 / dawny FS 15/ gr. 3-5 cm.

• docieplenie poddasza nieużytkowego:
matami z wełny mineralnej gr. 15 cm montowanej na istniejącym podłożu

• wykonanie malowania pokrycia dachowego.
• Wymiana obróbek blacharskich /rury spustowe, podokienniki zewnętrzne, czapki

kominowe /z blachy ocynkowanej powlekanej/
• Wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm wokół budynku /po demontażu starej/
• Wykonanie okładzin z gresu antypoślizgowego na:

- betonowych schodach zewnętrznych
• naprawa i malowanie kominów
• wymiana instalacji odgromowej

Do wykonania termomodernizacji zastosowana zostanie metoda przyklejania
styropianu do ścian budynku za pomocą kleju. Przewiduje się również wykonanie
okołkowania styropianu. Założono że na jedna płytę styropianu zostaną zużyte
minimum 2- kołki do łączenia styropianu ze ścianą. Łączniki powinny umiejscowione
W centralnej części płyty styropianowej / długość łącznika min. 20 cm/o
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże, na którym będzie mocowany system ATLAS STOPTER musi być uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą
styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany
murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i
żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie
szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie można
przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są np. ściany drewniane lub
drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. siding)
ściany malowane produktami bitumo pochodnymi oraz podłoża metalowe.
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy
farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z
materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie
ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi.
Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją
ATLAS UNI-GRUNT.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne
wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany
przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami
rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH:

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka
(25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości
mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do
użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty
przy pomocy stalowej pacy zębatej.
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć
min. 60% powierzchni.
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać.
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych
wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min, 60% . _

• .'. ~-r .
przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich " ~~-. - .
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej
grubości.
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością
w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt
zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności
późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia
niestaranności tego etapu prac.
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W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może
zajść potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pornocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/rn". Osadzić dyble, opierając
talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem
więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

KOŁKOWANIE STYROPIANU:

PRACE DODATKOWE:

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleić ukośne
wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników
okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi,
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ:

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubości gładź z kleju ATLAS STOPTER K-20, w którym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do
przyklejania styropianu.
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim
nasłonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST:

Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany.
Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać
w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania

. ._ zależnie od warunków atmosferycznych i-wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST
..,•.~~~:. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres . -~.

6-Ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.
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Wyprawami w systemie dociepleń ATLAS STOPTER są cienko warstwowe tynki
strukturalne mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami
różnią się one sposobem przygotowania materiału do pracy.Tynki polimerowe
ATLAS CERMIT N i R są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty

o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać.
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć
bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.
Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR są produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu
całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-
5,21) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej
konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu.
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych
przebiegająjednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o
strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi
albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut.
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz
wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup
towaru z jednakową datą produkcji.
Technologia wykonania prac termoizolacyjnych pobrana została
ze strony internetowej firmy zA TLAS".
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9. Uwagi końcowe

Wszelkie prace na budowie należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do
kierowania robotami budowlanymi. Należy pamiętać o zachowaniu przepisów BHP
i p.poż .. Przed przystąpieniem do robót na wysokości należy przeprowadzić szkolenie

dla pracowników i poinformować ich o wszelkich niebezpieczeństwach i zagrożeniach
mogących wystąpić w trakcie realizacji prac budowlanych. Pracownicy pracujący na
wysokości powinni mieć aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości.

mgr inż. TAl r.L "
\lproWnI8IliO dl; ~r
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LICZBA PORZĄDKOWA

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL / OZNACZENIE o-

LICZBA PORZĄOKOWA

RODZAJ WYROBU OK;-.lA Z PCV OKNA Z rcv RODZAJ WYROBUOK'I"Zrcv OK'M Z PCV DRZWI ALUM(}llO\VE •• DRZWI ALUMI:-JIO\\'f.

SCHEMAT

SYMBOL / OZNACZENIEOl 02 OJ Dl 02

SCHEMAT

II~' -, 11 r~lA i f' J I~,~
1 iKit ~ ,IIL' II~/ I, \ \ ". I'" \

~ i j/' ~
ł 1500 ł ł 1800 ł

~ ~I iI \~ItI ~
LI·'\!'
" ~L-~

ł 1200 ł

Widoki
Przekrój

Legendo
R - Rozwterctne
U - Uchylne
RU· ROlwierlono-

uchylne

UWAGI: RU RU RU RU
500" \500 1800 li. 1500 900 J. 1200 1200:t 1500

2(S) 2(S) - 1(S)
- - 1(S) -

2 2 1 I 1

OKRESLENIE SKRZYDEl

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEly· So x Ho /mm/

Widoki
Przekrój

;11
~

800

D1{
~

KONDYGNACJE
900" 1500

l-PARTER
800 x 1-450

,\'IJM!i'RY W SWIETLE
~t.Y: SA x Ho /mm/
WYMIARY WSWIETLE
OSCIElNICY' S , H /mm/2 -I prĘTRO

RAZEM SZTUK

KONDYGNACJE

1000 li 2000

900 x 1950

~' 1.Przed dokonaniem zakupu stolarki nalety dokanat ponownego jej
pomiaru wymiarów Z natury

2.0kno w kolorze biolym szklone szybo podwÓjno zespolono niskoemisyjno o
- wspólczynniku przenikania ciepl o dla szyb wvnQszQcym K - 1 1 W1m2 K.
- wspótczynniku infiltracji powietrza: O 5{)-1 OOm~11
- współczynniku izo!ocyjnosci akustycznej: Rw- J2dB

okucia; obwiednie - rozszclelnlojoce.
Profil min tJlY komorowy ze wzmocnieniomi stalowymi

I - PARTER
2 -I PIETRO

1(P)
1(S)

RAZEM

UWAGI:

SZTUK

I.Przed dokonaniem zokupu stolorki nolety dokona t ponownego jej
pomiaru wymiarów z natury

2.0kno w kolorze białym szklone szybo podwÓjno zespolono niskoemisyjno o
- współczynniku przenikania ciepło dla szyb wynoszocym K = 1 1 W/m2 K.
- wspólczynniku infiltracji powietrzo; O 50-I OOmll1
- współczynniku izolacyjnoSci akustycznej: Rw=32dB
- okucia: obwiednię - roZs'zczelniajace.

Profil min trzy komorowy ze wzmocnieniami slalowymi. ~E. .LEGENDA:
( S) - Okna stare lub drzwi podlegające wymianie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZUB"MAREX"

1:100

ZEST AWTENIE POWIERZCHNI ŚCIAN, OKIEN, DRZWI l DACHU.

LICZBA PORZĄDKOWA I

SYMBOL / OZNACZENIE BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

[l(WAc.JA POlUONI()WA ELEWACJA WSCHODNIA ELlWACJA PćtNOCNA (lEW"CJA ZACHQONIA RAICU

POWIERZCHN" SCIAN 52,90 35,62 57,94 25,78 172,24
(BEZ POW.OKIEN I DRZWI)

C~ ~ ~ ~ ~
pow.

4,95 3,33 - 4,43 12,71KIEN DO W'Y'~IANY

C~ ~ ~pow 3,35 - - - 3,35RZWI DO WYUIANY

POWIERZCHNIA DACHU 125,79 125,79

UWAGI: I.Przed dokonaniem zakupu stolarki naleZy dokonuc ponownego lei pomiaru wymiarów z n~
2,Okno w kolorze białym szklone szybo podwójno ZęSPOIOflQ niskoemisy!na O

- wspótczynniku przenikania ciepło dla szyb wynoSZQcym K = 1.1 W/m2 K.
- wsDÓtqvnniku infiltracji powietrza: 050-1 OOm:/h.
- wspÓłqynniku izolocyjno$ci akustycznej: Rw:d2d8
- okucia: obwiednię - rOlszczelniajoce.
Profil mm trzy komorowy ze wzmocnieniorni stalowymi.
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