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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonie remontu oraz cieplenie elewacji łącznika między budynkiem
istniejącej szkoły a halą sportową która obecnie jest w realizacji. Całość inwestycji jest zlokalizowana
na działce Inwestora – Miasto Kostrzyn nad Odra, na działce 135/1.

2. Teren- stan istniejący
W miejscu zaprojektowanego remontu - przebudowy obecnie znajduje się utwardzony teren z płyt
betonowych chodnikowych stanowiący dziedziniec budynku szkoły. Teren pod budowę boiska oraz
bieżni jest porośnięty trawą wolny od zabudowy oraz utwardzeń.

3. Ocieplenie budynku łącznika
W zakres inwestycji wchodzi ocieplenie budynku łącznika wraz z wyprawami tynkarskimi zgodnie z
częścią graficzna.
Uwaga: W związku z trudnością pomiarów elewacji od strony południowej, przed przystąpieniem do
prac należy sprawdzić wymiary na budowie.

7.1 Izolacja termiczna
- ściany zewnętrzne oraz słupy żelbetowe ocieplone styropianem gr. 12 cm FS 16 o parametrach
minimalnych.
• WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,040 W/mK (w temp. 20oC) - wymagany
l = 0,037 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany
• CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty styropianowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24
godzinach:
wymagana - 1,80 %
osiągana - 0,65 %
• PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty styropianowe przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 18
do 36 mg/(Pa h m)
• ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
wymagane - 80,0 kPa
osiągane - 154,0 kPa
• WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
wymagana - 100,0 kPa
osiągana - 231,7 kPa
• ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-B: 20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn.
gasną po odcięciu źródła płomienia ognia
Styropian należy montować do ścian poprzez klejenie lub w razie konieczności mechanicznie. Klejenie
za pomocą mineralna zaprawa klejąca o parametrach minimalnych :
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7.2 Tynki zewnętrzne
Tynki zewnętrzne zaprojektowano jako systemowe o następującym układzie warstw i materiałów.
Zbrojenie siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie o parametrach minimalnych:

Klejona na mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca lub równoważna o parametrach minimalnych:
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Tynk warstwa wierzchnia silikatowy tynk wierzchni baranek o parametrach minimalnych:

- Cokół – tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolorystyka zgodnie z częścią graficzna.
Parametry techniczne:
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7.3 Elementy pozostałe
W zakres prac wchodzi również wymiana istniejących rur spustowych, wraz z wszystką włączająca.
Rury należy wyprofilować uwzględniając grubość izolacji termicznej.
Od strony południowej należy wykonać nową obróbkę blacharska zgodnie z częścią graficzną.
Przewiduje się stosowanie indywidualnych obróbek blacharskich z blachy aluminiowej (lub stalowej
ocynkowanej). Obróbki te łączą się z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny być wykonane w
kolorze powierzchni, w której występują. Obróbki blacharskie dachu każdorazowo są wykonywane
indywidualnie z blachy aluminiowej kształt oraz geometria obróbek blacharskich wynikać będzie z
pomiarów po wykonaniu elementów w których obróbki blacharskie powinny wystąpić.
Dla okien należy wykonać nowe parapety zewnętrzne.
Parapety aluminiowe wykonane są z blachy o grubości 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnętrzne z blachy aluminiowej wykonane są w barwach: RAL 7004
Główne wymiary w mm parapetów zewnętrznych:
a) nakrywy parapetu . wg rys.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe (mm) wynoszą:
• długości +- 5,0,
• szerokości +- 4,0,
• grubości +- 10%
• odchyłki od prostoliniowości do 3 mm/m nakrywy.
Wymiary w mm
Długość nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiędzy odbiorcą i producentem
a = 90, 125 ÷ 500 co 25 mm,
dopuszcza się inne wymiary w zakresie 9 ÷ 500 mm po uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą i
producentem
b = 5, dopuszcza się inne wymiary w zakresie 5 ÷ 50 mm po uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą i
producentem
c = 20, dopuszcza się inne wymiary w zakresie 20 ÷ 100 mm po uzgodnieniu pomiędzy odbiorcą i
producentem
d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowej
Parapety zakończyć zaślepką systemową.
Ponad to należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne (oznaczone w części graficznej) . Drzwi
zaprojektowano jako PCV (ciepłe ) z naświetlem górnym, drzwi pełne.
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