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INFORMACJE DLA INWESTORA I WYKONAWCY 

 

Inwestor i wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są do 
skonfrontowania części opisowej z częścią rysunkową projektu jak również samego projektu 
z przedmiarem robót. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać przed przystąpieniem do 
złożenia oferty. 

Należy zwrócić uwagę, że części budynku mogą służyć jako teren lęgowy dla ptaków 
(stropodachy dostępne przez otwory wentylacyjne, ościeża okien i drzwi itp.). Sugerowane 
jest aby na etapie przygotowania inwestycji (najlepiej sezon przed rozpoczęciem robót) 
skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska celem ustalenia zasad 
ochrony ptaków (np. pora lęgowa jerzyków przypada na okres od początku maja do końca 
sierpnia - należy wprowadzać skrzynki lęgowe jako miejsce zastępcze dla utraconych 
gniazd, pozostawić odsłonięte otwory wlotowe prowadzące do stropodachów itd.). Wszystkie 
ptaki, łącznie z gołębiem miejskim, są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Nie wolno ich 
zabijać, płoszyć, niszczyć ich jaj, gniazd, siedlisk (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną (Dz. U. 2004 nr 220, poz.2237), Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 
(Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.))  
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Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywki przyjęto zagłębienie fundamentów 

na poziomie 120 cm poniżej lini gruntu. 
 

Z uwagi na brak innych dostawców kompletnego sytemu remontowego zastosowano 

system RENOVADEX firmy Skała. 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

A. Podstawa opracowania 
 

1. Zlecenie Inwestora 
 

2. Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji 
technicznej Inwentaryzacja pomiarowa i 
fotograficzna 

ETICS. Zasady projektowania i wykonania 
 

Aprobata Techniczna AT-15-4378/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SKAŁA S / SKAŁA S 
RENOVADEX – lipiec 2013  

 

Aprobata Techniczna AT-15-6005/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem SKAŁA W / SKAŁA W 
RENOVADEX – czerwiec 2015 
Opinia techniczna stanowiąca zbiór wniosków i uwag sformułowanych przez 
systemodawcę po zapoznaniu się z przedmiotem opracowania 
  

3. Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane 

 

B. Inwestor 
 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, 
43 - 200 Pszczyna 

 

C. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji są ściany zewnętrzne budynku Zakładu Poprawczego i 
Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie Łące ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna 

 

D. Stan istniejący 
 

Przedmiotowy budynek klasyfikowany jako średniowysoki pod względem wymagań 
technicznych i użytkowych- posiadający cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnacje 
podziemną znajdująca się pod dwoma z czterech skrzydeł obiektu. Ściany zewnętrzne 
ocieplone są styropianem gr. 5 cm i wykończone tynkiem akrylowym. Dachy płaskie, kryte 
papą. Stropodachy wentylowane. Drzwi wejściowe do budynku z profili aluminiowych 

 

E. Część projektowa 
 

Niniejszy projekt stanowi odzwierciedlenie przyjętej przez Inwestora koncepcji naprawy 
istniejącego układu ociepleniowego wraz z likwidacją błędów wykonawczych. Celem 
sprawdzenia możliwości zastosowania systemu naprawczego Inwestor zlecił wykonanie 
opinii technicznej stanowiącej efekt przeprowadzonych odkrywek oraz badań laboratoryjnych 
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pobranych próbek. Dobry stan zachowania materiału termoizolacyjnego, odpowiedni stan 
warstwy zbrojonej oraz jej scalenie z termoizolacją zgodnie z opinią umożliwiają 
zastosowanie systemu naprawczego. Sformułowane zastrzeżenia dotyczą sposobu 
połączenia całego układu z płaszczyzną ściany (tylko mocowanie mechaniczne) oraz stanu 
zachowania wyprawy tynkarskiej (łuszczenie i osypywanie się). 

 

Zakres prac: 
 

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz innych elementów na elewacji 
wchodzących w kolizję z projektowanymi nową warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską (w 
tym instalacji odgromowej, którą po zakończonych robotach należy ponownie 
zamontować), 

2. Naprawa istniejącego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych. 
 
3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych. 
 
4. Uporządkowanie terenu. 
 

Etapizacja prac: 
 
 
5. ETAP 4 – obejmuje wykonie prac na elewacji E3 w strefie ponad cokołem 
 
6. ETAP 4a – obejmuje wykonie prac na elewacji E3 w strefie cokołu 
 
7. ETAP 5 – obejmuje wykonie prac na elewacji E4 w strefie ponad cokołem 
 
8. ETAP 5a – obejmuje wykonie prac na elewacji E4 w strefie cokołu i ścian fundamentowych 
 

9. ETAP 13 – obejmuje wykonie prac na elewacji E17 w strefie ponad cokołem 
 
10.  ETAP 13a – obejmuje wykonie prac na elewacji E17 w strefie cokołu i ścian fundamentowych 

 

5. Naprawa istniejącego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych 
 

Do naprawy istniejącego sytemu należy stosować płyty EPS70/LAMBDA 0,038 - 
np.Austrotherm lub Termoorganika grubości o grubości 5cm. 

 
 

5.1.  Przygotowanie podłoża 
 

Z istniejącego systemu ociepleniowego należy usunąć odspojony, łuszczący i osypujący 
się tynk. Na ścianach narażonych biologicznie (w szczególności północnych) zastosować 
preparat algobójczy SKAŁA RENOVA. Następnym krokiem jest zagruntowanie powierzchni 
ścian preparatem SKAŁA NANOHYDROSOL l i uzupełnienie ubytków na powierzchni 
usuniętych tynków poprzez zaszpachlowanie zaprawą klejową DEKOFIX. W przypadku ścian 
pokrytych preparatem algobójczym należy zwrócić uwagę na okres jego schnięcia i moment 
jego pokrycia nowym preparatem. W związku z faktem, że wykonane odkrywki wykazały brak 
stosowania kleju mocującego termoizolację do powierzchni ściany, a grubość 
zastosowanego tynku powoduje występowanie zwiększonych sił ścinających, dostawca 
systemu sugeruje lokalną aplikację nieznacznej ilości kleju poliuretanowego w przestrzeń 
między płytę termoizolacji a powierzchnię ściany. W tym celu należy wykonać główny otwór 
drążący do ww. przestrzeni, przez który wprowadzony zostanie klej oraz otwór 
„odbarczający” wyprowadzający nadmiar kleju z przestrzeni. Przed aplikacją kleju 
wprowadzić preparat SKAŁA FORCE. Iniekcja ta powinna odbywać się w szczególności w 
narożach budynku i w miejscach wyczuwalnego odspojenia od powierzchni ściany. Na etapie 
odspajania złuszczonej wyprawy tynkarskiej należy poddawać kontroli stan warstwy 
zbrojonej i jej zespolenie z termoizolacją. Należy skontaktować się z przedstawicielem 
systemodawcy celem przeprowadzenia prób odrywania siatki z istniejącego układu. 
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5.2.  Dokotwienie istniejącego układu ociepleniowego 

 

Istniejące ocieplenie zostało sprawdzone w celu określania jego aktualnego stanu jak i 
zdatności do zastosowania proponowanego systemu naprawczego. Sformułowane wnioski i 
uwagi stanowią podstawę podanego niżej sposobu naprawy. W uzyskaniu pewności scalenia 
istniejącego ocieplenia na całej płaszczyźnie z prefabrykatami ścian zaproponowano 
wykonanie systemowych węzłów mocujących wykonanych przy użyciu łączników 
RENOVADEX Rx 240 przeznaczonych do mocowania płyt izolacji w systemach ETICS 
metodą mechanicznoklejową z zastosowaniem iniekcji kleju poliuretanowego wykonywanej 
przez wewnętrzny otwór tulei łącznika. Zastosowanie łączników mechanicznych z iniekcją 
mocowanych w podłożu powinno być poprzedzone testem nośności podłoża poprzez 
wykonanie co najmniej 5 prób wyrywania łącznika z podłoża w różnych miejscach. Testy 
powinny być wykonane z zastosowaniem urządzenia pull-off lub innej metody sprawdzającej, 
pozwalającej oszacować siłę potrzebną do wyrwania łącznika z podłoża i sprawdzenie 
zakotwienia.  
 

Projektuje się wykonanie nie mniej niż 4 węzły na 1 m2 istniejącego ocieplenia. Na 
krawędziach ścian szczytowych i w pasie attyki ilość łączników należy zwiększyć do 6 szt na 
1 m2. 

 W miejscu zamocowania węzła mocującego z użyciem nakładki z siatki należy usunąć 
stary tynk, uprzednio krusząc go z wyczuciem lekkim młotkiem murarskim w taki sposób, aby 
nie uszkodzić istniejącej siatki zbrojącej. Łączniki RENOVADEX Rx 240 muszą być 
mocowane w wyfrezowanych otworach o głębokości nie mniejszej niż 2 cm. Po wykonaniu 
zamocowania i iniekcji otwory powinny być zaślepiane krążkami styropianowymi o grubości 
co najmniej 2 cm. Po wywierceniu otworów do zakotwienia łącznika, przedmuchaniu otworu 
sprężonym powietrzem i zaaplikowaniu do środka preparatu wzmacniającego SKAŁA 
FORCE należy w otworze umieścić tuleję łącznika, następnie zakotwić ją krótkim trzpieniem 
tworzywowym. Kolejno zamontować nakładkę z siatki o min. wymiarach 30x30 cm 
(dostarczaną przez dostawcę systemu) zgodnie z instrukcją producenta i nakręcić talerzyk 
ręcznie kluczem kabłąkowym. Po dokręceniu talerzyka można przystąpić do wykonywania 
iniekcji kleju poliuretanowego SKAŁA RENOVADEX PU zgodnie z instrukcją producenta 
systemu. Następnie wbijamy pozostała część trzpienia tworzywowego. Po utwardzeniu się 
kleju poliuretanowego (ok. 15 minut) nadmiar tulei z trzpieniem łącznika wystający poza 
płaszczyznę talerzyka w otworze należy obciąć cęgami. Otwór należy zaślepić talerzykiem 
styropianowym osadzonym w otworze na niewielkiej ilości kleju PU. Powierzchnię węzła 
mocującego zaszpachlować zaprawą klejową DEKOFIX. 
 

UWAGA: Zaprawa klejowa zaszpachlowująca nakładki z siatki nie powinna tworzyć 
wypukłości poza płaszczyznę istniejącego tynku. Z uwagi na niewielką przestrzeń pomiędzy 
płytami styropianu i podłożem, czas wtłaczania kleju nie powinien przekraczać 5 sekund. 
 

5.3.  Wykonanie nowej warstwy zbrojonej ścian nadziemia 
 

Dla przedmiotowego budynku projektuje się wykonywanie warstwy zbrojonej polegające na 
„wtopieniu” siatki zbrojącej z włókna szklanego o gęstości pozornej 145 gr/m2 AKE zgodnie 
z aprobatą w warstwę kleju uprzednio nałożonego pacą zębatą na równą powierzchnię 
zewnętrzną starego systemu. Zaprawę klejowo-szpachlową DEKOFIX zawierającą włókna 
zbrojenia rozproszonego nanosić należy na powierzchnię warstwą o grubości około 4 do 6 
mm. Do nanoszenia zaprawy używa się pacy zębatej o wielkości zębów 8-10 mm. Po 
nałożeniu warstwy zaprawy klejącej, siatkę należy rozwinąć i dokładnie zatopić zaczynając 
od góry poprzez wciskanie jej pacą w zaprawę na całej jej szerokości. Należy dopilnować, 
aby siatka była równomiernie napięta na całej powierzchni, bez sfałdowań, garbów i 
wybrzuszeń. Dla zapewnienia prawidłowej jakości warstwy zbrojonej tkanina z włókna 
szklanego powinna być zatopiona na głębokość 1/3 od powierzchni kleju, ale nie głębiej niż 
środku grubości zaprawy klejowej. 
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Grubość warstwy zbrojącej – przy zastosowaniu pojedynczej siatki o gramaturze min.145 
gr/m2 - powinna wynosić około 5 mm. Grunt i tynk cienkopowłokowy o strukturze ziarnowej 
zwiększą grubość całkowitą warstwy wierzchniej do ok. 8 mm.  
Ewentualne dokładanie cienkiej warstwy zaprawy dla wyrównania powierzchni należy 
wykonywać tylko na podłoże w stanie „mokre na średnio wilgotne”. Nie należy cienkiej 
warstwy dodatkowej zaprawy klejowej np. o gr. 1-2 mm dokładać na wyschniętą warstwę 
zbrojoną ze względu na zbyt szybkie odprowadzenie wody z doszpachlowanej warstwy, co 
może skutkować obniżeniem jej przyczepności do podłoża. Zaprawę klejową nanosi się 
pionowymi pasami o szerokości ok.110 cm. Z pasa zakładki dla kolejnej siatki (co najmniej 
10 cm) ściągamy zaprawę klejową aby nie powstawało zgrubienie warstwy zbrojącej na 
połączeniach siatki. 
 

UWAGA: Przykładanie lub mocowanie siatki bezpośrednio na powierzchnię istniejącego 
systemu i zaszpachlowywanie siatki zaprawą jest niedopuszczalne i grozi przedwczesnym 
uszkodzeniem nowych warstw wierzchnich i tynkowych. Podczas wtapiania siatki w warstwę 
zaprawy należy zwracać uwagę by zakłady pionowe i poziome wyniosły minimum 10 cm. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady wywinięcia siatki na ościeża i podokienniki oraz 
na naroża pionowe ścian - w przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki -
wywijając siatkę na sąsiednią ścianę na około 15 cm. Warstwa zbrojona musi być starannie 
wykonana, o doskonale wyrównanej powierzchni co ma podstawowe znaczenie dla jej 
jakości i wpłynie decydująco na estetyczny wygląd elewacji. Wszelkie nierówności 
powierzchni oraz zaschnięte karby po prowadzeniu pacy koniecznie należy zeszlifować 
papierem ściernym. Pozostawione nierówności będą widoczne na strukturze 
cienkowarstwowego tynku gładkiego. Szlifowanie powierzchni należy wykonywać w czasie, 
gdy warstwa zaprawy nie jest jeszcze utwardzona w stopniu uniemożliwiającym korektę 
metodą ścierania. 
 

5.4.  Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej 
 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej i warstw wyrównujących, lecz nie 
wcześniej niż po 2 dniach od jej wykonania (okres ten może się wydłużyć w przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych) w celu zapewnienia optymalnej przyczepności 
tynku do podłoża, można przystąpić do wykonania tzw. mostka sczepnego za pomocą 
podkładu tynkarskiego. Projektuje się zastosowanie podkładu pod tynki cienkowarstwowe 
SKAŁA POB. Nakładanie należy prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej 
niż +5°C i nie wyższej niż +30°C przy bezdeszczowej pogodzie. Podkłady pod tynki należy 
nakładać za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, pamiętając o równomiernym rozcieraniu 
podkładu na całej powierzchni.  
 

Nie należy rozcieńczać wodą podkładów pod tynki cienkowarstwowe ze względu na 
możliwość znacznego pogorszenia ich właściwości adhezyjnych. Nie należy stosować 
podkładu tynkarskiego barwionego w kolorze elewacji. 

Przy bezpośrednim nasłonecznieniu warstwy zbrojone z podkładem tynkarskim w kolorze 
np. mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 60°C. Projektuje się zastosowanie 
akrylowych tynków cienkopowłokowych zacieranych o strukturze ziarnowej 1,5mm. Tynki 
powinny być dostarczone jako produkty białe. Tynkowane elewacje należy malować 
dwukrotnie farbą SKAŁA SILIKONPERL z częścią graficzną. Przed nanoszeniem farby w 
zależności od chłonności podłoża można zagruntować je preparatem SKAŁA PG lub SKAŁA 
PW w zależności od charakteru malowanego podłoża zgodnie ze wskazówkami producenta. 
W czasie prowadzenia prac tynkarskich należy przestrzegać odpowiednich warunków 
atmosferycznych zarówno w trakcie aplikacji, jak i podczas wysychania tynków, to znaczy 
należy unikać nakładania masy tynkowej przed możliwymi opadami deszczu, podczas 
silnego wiatru oraz intensywnego natężenia nasłonecznienia. Optymalna temperatura 
otoczenia i podłoża w czasie nakładania tynków powinna wynosić od +5°C do +30°C, a 
wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. 
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UWAGA: W przypadku prognozowanego wystąpienia spadku temperatury poniżej 5°C nie 
należy rozpoczynać prac tynkarskich. Należy pamiętać, że w dni bezchmurne i podczas 
pogody wietrznej temperatura chłodzenia podłoża jest niższa o kilka stopni od temperatury 
otoczenia. W okresie letnim i wczesnej jesieni, na ścianach bezpośrednio nasłonecznionych, 
stosowanie podkładów pod tynki w kolorach nasyconych, absorbujących ciepło 
promieniowania, jest niekorzystne dla procesów tworzenia filmu i wiązania tynków. 
Temperatura podłoża może przekraczać 60°C. Masę tynkarską nanosić za pomocą pacy 
stalowej w cienkiej warstwie na grubość ok. 2,0 mm. 
Do wysokości oznaczonej na arkuszach A.30-A.32 stosować masę SKAŁA TAB 2,0 
(akrylowa), powyżej tej wysokości SKAŁA TWB 2,0 (silikatowa). Następnie należy wyrównać 
nałożona masę do grubości wypełniacza, zbierając pacą nadmiar materiału. Nadmiar 
ściągniętego materiału zawiera większość tzw. mleczka i nie powinien być odkładany z 
powrotem do pojemnika z tynkiem. Po wyrównaniu nałożonego tynku możemy tynki zacierać 
przy pomocy pacy plastikowej. W celu uniknięcia widocznych linii styku między wyschniętą a 
świeżo nakładaną masą tynkarską należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co 
pozwoli na płynne wykonanie wypraw. Jedną płaszczyznę architektoniczną wykonywać 
należy w jednym cyklu roboczym, unikając przerw w czasie nakładania tynku i przestrzegając 
głównej zasady aplikacji „mokre na mokre".  
 
 

Zacieranie tynku odbywa się bezpośrednio po nałożeniu i ściągnięciu nadmiaru tzw. 
mleczka.. Należy pamiętać, aby packę dociskać z tą samą, niewielką siłą trzymając ją 
równolegle do płaszczyzny zacieranego tynku. Tynki bez fakturowania struktury zacieramy 
ruchami kolistymi, unikając nadmiernego ich roztarcia. Aby uzyskać jednolite i równomierne 
rozłożenie drobnego wypełniacza piaskowego należy zacierać tynk ruchami kolistymi w 
jednym kierunku. Szczególną staranność należy zachować w obrębie podestów rusztowania. 
 

5.5.  Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 

Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 50 mm. Wkręty na blachach 
zakryć kopkami, lub stosować podkładki neoprenowe. Obróbki zakładać niezwłocznie po 
zakończeniu prac tynkarskich. Parapety należy wykonać z blachy stalowej gr. 0,7 mm 
ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym np. RAL 7043 (proszę wybrać próbki z 
trzema odcieniami i przedstawić osobie pełniącej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz projektantowi do ostatecznego wyboru). Pozostałe obróbki wykonać z blachy stalowej 
gr.0,7mm ocynkowanej. 

 
5.6.  Nadzór techniczny 

 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych przez systemodawcę. 
Odbycie szkolenia powinno być udokumentowane odpowiednia notatką lub wpisem do 
książki budowy. W przypadku systemu RENOVADEX producent zapewnia odpowiedni 
zakres szkolenia i instruktażu bezpośredniego na budowie dla wykonawców i nadzoru 
technicznego. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W przypadku realizacji robót w brzegowych warunkach pogodowych należy 
dokładnie wpisywać do dziennika poszczególne fazy technologiczne i uproszczone dane 
pogodowe (temperatura powietrza, podłoża). 

 

5.7.  Klasyfikacja ogniowa 
 

System SKAŁA S - NRO 
 

System SKAŁA W - A2-s1,d0  
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5.8.  Uwagi końcowe 
 

Bezwzględnie na etapie usuwania istniejącej wyprawy tynkarskiej należy kontrolować 
stan zespolenia istniejącej warstwy zbrojonej funkcjonującego układu ociepleniowego z 
warstwą termoizoacji. Wykonane odkrywki wykazały dobry stan przyczepności jednak nie 
musi to być wyznacznikiem dla całej ściany. Wszelkie wątpliwości zgłaszać należy 
systemodawcy celem uzgodnienia dalszego postępowania. Wszystkie prace ociepleniowe 
związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich powinny być prowadzone zgodnie z 
warunkami pogodowymi określonymi w Instrukcji ogólnej ITB 447/2009 i zapisami 
szczegółowymi w instrukcjach producenta i kartach technicznych poszczególnych wyrobów 
(zaprawy, kleje, grunty, tynki). Przestrzeganie pogodowych warunków stosowania ma istotne 
znaczenie dla jakości i trwałości warstw wierzchnich. Nie należy również wykonywać prac z 
warstwami wierzchnimi (warstwa zbrojąca, podkład pod tynki i tynkowanie) jeżeli 
zapowiadany jest spadek temperatury w przeciągu 24 godzin poniżej 00C. Prace wykonywać 
przy bezdeszczowej pogodzie, chronić przed nasłonecznieniem (stosować osłony). Jeżeli 
roboty będą wykonywane z wind to trzeba określić dokładnie sposób ochrony przed pracą na 
nadmiernie nagrzanych powierzchniach warstw wiążących przez odsychanie (bazowej 
zbrojonej, warstwy podkładowej). Należy unikać wykonywania prac w technologii mokrej przy 
silnym wietrze (około 4 m/sek). Silny wiatr przyspiesza odsychanie warstw gruntów, zapraw i 
tynków około czterokrotnie. 

 
5.9.  Dyspozycje kolorystyki elewacji 

 

Elementy metalowe (kraty, poręcze na konstrukcje zadaszeń) – kolor biały RAL 9016 
 

Parapety z blachy stalowej gr.0,7 mm ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym.  
Zasada doboru właściwego koloru omówiona została w pkt 5.5. 

 

Pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej gr.0,7mm ocynkowanej. 

 

5.10. Odbiór robót 
 

W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów robót 
zanikających obejmujących następujące etapy: 
 

Przygotowanie powierzchni ścian 
Wykonanie nowej warstwy podkładowej zbrojonej siatką zbrojącą  
Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień 

 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru 
powinien dokonywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. 
Ostateczny odbiór powinien być wykonany przy udziale ww. osób.  

 

6. Opaska betonowa 
 

Po zakończeniu prac związanych z elewacjami budynku proponuję wykonać opaskę 
wokół budynku wykonując w pasie ok. 60 cm wokół budynku nieckę na głębokość ok. 20 cm i 
układając obrzeża trawnikowe. Tak powstałą nieckę wypełnić piaskiem, a następnie ułożyć 
płyty chodnikowe 50x50 cm ze spadkiem w kierunku „od ściany”. 

 

Projektowana charakterystyka energetyczna 
 

Prowadzone roboty nie wpływają na zmianę charakterystyki energetycznej budynku. 
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7. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Planowany zakres robót budowlanych nie powoduje zmiany obszaru oddziaływania 
istniejącego budynku. 

 

Obszar ten mieści się w granicach działki. Analizy oddziaływania obiektu dokonano w 
oparciu o następujące akty prawne: 

 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 
1994r. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z późn. zm.) 
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 poz. 21 z dnia 8 stycznia 
2013r. z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z 
późn. zm.)  

 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie - Łące 

 

Przedmiot inwestycji 
 

Modernizacja ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres 
 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie - Łące ul. Zdrojowa 64,  

43 - 200 Pszczyna 

Imię, nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację  

Łukasz Łyduch 
al. Piłsudskiego 44/49 
43 - 100 Tychy 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych prac 

 

1.1.  Zakres robót: 
 

Remont istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu z robotami towarzyszącymi 
 

1.2.  Kolejność prowadzonych prac: 
 

Demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz innych elementów na elewacji 
wchodzących w kolizję z projektowanymi nową warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską 
(w tym zmodernizowanej instalacji odgromowej, którą po zakończonych robotach 
należy ponownie zamontować). 
Naprawa istniejącego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych.  
Wykonanie opaski betonowej.  
Uporządkowanie terenu. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na terenie przeznaczonym na inwestycję brak obiektów podlegających adaptacji lub 
rozbiórce.  

 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie stwierdzono. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości. 

Zagrożenia pracowników związane z wykonywaniem prac na rusztowaniach. 
 

Zagrożenia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych w zależności od 
prowadzonego etapu budowy powstałe na skutek naruszenia przepisów BHP dotyczące: 

o  Obsługi maszyn i urządzeń transportu pionowego. 
o  Obsługi maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia stosowanych na budowie. 
o Oddziaływanie czynników niebezpiecznych (ruchome elementy maszyn i urządzeń, 

wystające elementy maszyn budowlanych,, prąd elektryczny). 
o Oddziaływanie czynników szkodliwych (pyły przemysłowe, hałas, wibracje, pola 

elektromagnetyczne, mikroklimat, czynniki chemiczne). 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
 

Pracownicy  pracujący  na  budowie  powinni  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  bez  
przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP 
ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia stanowiskowego, w którym zawarte są 
zagrożenia specyficzne dla konkretnej budowy oraz sposób ich minimalizowania . Należy 
przeprowadzić procedury identyfikującej zagrożenia oraz oceny ryzyka zawodowego. 
Szkolenia oraz zapoznanie pracowników z ryzykiem musi być udokumentowane a 
pracownik winien podpisać przyjęcie tych informacji do wiadomości. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony indywidualnej 
(posiadający odpowiednie certyfikaty) w zależności od wykonywanych czynności. Podczas 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych nadzór bezpośredni powinien sprawować 
kierownik budowy lub wyznaczony przez niego z imienia i nazwiska zastępca. Należy 
wziąć pod uwagę zasady bezpieczeństwa przy składowaniu materiałów eliminując 
możliwość wywrócenia się stosów, zsunięcia lub rozsunięcia składowanych materiałów, 
elementów i urządzeń. Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla 
pracowników w miejscu wskazanym przez inwestora. Teren placu budowy na każdym 
etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób 
nieupoważnionych i oznaczony zgodnie z przepisami. Należy zachować bezpieczną 
odległość ww. osłon od traktów komunikacyjnych (min.1 m).   

 

Wykonywanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prowadzenia prac na wysokości z rusztowań 
zabezpieczających przed upadkiem. Kierownik budowy zapewnia przygotowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagane przepisami ogłoszenie. 
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W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 
środowiska w tym: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr118 poz. 1263 ) 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 ) 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, 
poz. 313, z 2000r.) 
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128, poz. 844, z 1997r. 
;zm. :Dz. U. Nr 91, poz. 811 a 2002r.) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 
2003r.) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 121, poz. 627, z 2003r.) 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
Obowiązujące normy z zakresu BHP dotyczące: 

o Obiektów budowlanych i pomieszczeń 
o Instalacji elektroenergetycznych 
o Budownictwa, maszyn i urządzeń 
o Transportu 
o Narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym 
o Obróbki drewna 
o Obróbki metali 
o Ochrony pracowników przed zagrożeniami fizycznymi 
o Ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi 
o Sprzętu ochrony osobistej 
o Normalizacji i certyfikacji oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
o Inne 
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SPIS DETALI

Przekrój przez system SKAŁA S STANDARD

Przekrój przez system SKAŁA S RENOVADEX

Sposoby przyklejania płyt styropianowych SKAŁA S / SKAŁA S RENOVADEX I

Sposoby przyklejania płyt styropianowych SKAŁA S / SKAŁA S RENOVADEX II

Ułożenie płyt izolacji termicznej w systemie jednowarstwowym - naroże

Ułożenie płyt izolacji termicznej w systemie dwuwarstwowym - naroże

Ocieplenie ościeży otworów okiennych, drzwi itp.

Zbrojenie narożników otworów w elewacji

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże w systemie dwuwarstwowym zapobiegające 

przegrzewaniu ścian nasłonecznionych

Sposoby zbrojenia narożników 

Docieplenie systemem SKAŁA S RENOVADEX istniejącego ocieplenia

Docieplenie systemem SKAŁA S

Połączenie systemu ociepleniowego SKAŁA S z ościeżnicą okna osadzonego 

w płaszczyźnie muru

Połączenie systemu ociepleniowego SKAŁA S RENOVADEX z ościeżnicą okna osadzonego 

w warstwie ilozacji - przekrój poziomy

Połączenie systemu ociepleniowego SKAŁA S RENOVADEX z ościeżnicą okna osadzonego 

w połowie grubości muru - przekrój poziomy

Ocieplenie ościeża okna w systemie SKAŁA S RENOVADEX 

Połączenie systemu ociepleniowego SKAŁA S z ościeżnicą okna osadzonego w płaszczyźnie 

muru - przekrój pionowy

Mocowanie nowej warstwy płyt izolacji styropianowej na istniejącym ociepleniu w systemie 

SKAŁA S RENOVADEX

Ocieplenie attyki dachu płaskiego w systemie SKAŁA S RENOVADEX - jednowarstwowe

Ocieplenie attyki dachu płaskiego w systemie SKAŁA S RENOVADEX - dwuwarstwowe

Naroże płyty balkonowej z profilem okapnikowym

Naroże płyty balkonowej z wyprofilowaniem

System SKAŁA S RENOVADEX - dodawanie nowej warstwy płyt styropianowych 

na istniejące ocieplenie

Połączenie systemu ociepleniowego SKAŁA S z ościeżnicą okna osadzonego w warstwie

izolacji - przekrój poziomy

System SKAŁA S RENOVADEX z zamocowaniem dodatkowej warstwy płyty styropianowej 

na istniejącym ociepleniu

System SKAŁA S RENOVADEX technologie zamocowań punktowo-płaszczyznowych przez 

grube warstwy izolacji cieplnej przegród
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TYTUŁ RYSUNKU:

ELEWACJE - Stan istniejącyLIPIEC/ 2019

PROJEKT:

1:250

NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PODPIS:

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY,
   A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ  INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
   UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
   BRANŻOWYMI  (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
  STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PROJEKT NAPRAWY ELEWACJI DOMU POPRAWCZEGO
i SCHRONISKA DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE ŁĄCE

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna
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PROJEKT:

1:250

NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PODPIS:

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY,
   A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ  INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
   UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
   BRANŻOWYMI  (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
  STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PROJEKT NAPRAWY ELEWACJI DOMU POPRAWCZEGO
i SCHRONISKA DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE ŁĄCE

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna
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RENOVADEX Rx 240 W SYSTEM lE

SKAŁA S RENOVADEX

§! SKAŁArycHY | 2079



SKAŁA TYCrry Sp.zoo Sp,K,
Tychy lipiec 2019r.

." 
O

l N§TRU KCJA §zczEoółowa

słosowonio łqczników n §pornikowo-kofwiqcych RENOVADEX Rx 24a z
funkcjq iniekcji do mocowonio izolocji styropionowych prry pogrubioniu izolocji

no istniejqcych elewocjoch ocieplonych styroblokomi

1. Postanowienia ogólne

1. 1. InstrŃcja określa podstawowe zasaĄ prawidłowego zamocowania łączników Ręnovadex R.x
240 podczas wykonywania prac zńęanych mocowanięm płyt izolacji cieplnej na budynkach ,
przy wykonywaniu pra§ napralilczo-remontołvych elewacji ocieplonych, pogrubianiu istniejących
ociepleń w szezególności na podłozach słabonośnych wykonanych z gazobetanów w systemach
wielkoblokowych.

1.2 Do zrajomości stosowania instrukcji rnbańryane są wszystkie osoby uczesfiricące wprocesie
pĄektowania, wykonywarda i nadzoru robót złńązattychz mocowaniem izolacji przy użyciu
łącaników Renovadex Rx 240.

1.3. Osoby wykonujące i nadzorujące. stosowanie łączników RENOVADEX Rx 240 powinny być
przeszkolo ne przeż przedstawiciela producenta łącaników

2, Z*kres stosowania

2.1, Do mocowania płyt izolacji na budynkach w systemach kiejonych ETICS z dodatkowym
zastosowaniem łączników mechanicznych,
2.ż.Da mocowania płyt izolacji w systemach mocowanych męchanicanie

2.3. Do,ilrarracniania zespolenia zpodłożemremontowanych układówocieplenia przed
wykonaniem na nich nowej warstwy izolacyjnej, zbĄonej i tyŃowej . ,

2.4.Da mocowania mechanicanęgo dgkładanych warstw izala*ji w te§hnologii docieplania
istniejących ocĘleń nie spełniającycli óktualnych rvyrnagań ochrony cieplnej przegród,

2.5, Do wanacniania isfiriejących warstw ocĘlenia ETICS przed prąlklejaniem okładrin
Hinkierpwych,ceramic zny ch, kompozytolyych iĘ)

2-6.Da mocowaniawsporników zizalĄiwtechnologii "ciepłego" montażuokienwwarstwie
izoĘi metodą RENOVADEX Windows

2.7. Do mocowania mechanicmego detali i elęmęntów architęktonicarych



3. Drne iechniczne lącznika

Łącznik RENOVAI)EX Rx 240

- dfugośó całkowita tuleji łącznika - 240 mm 'o-' "'
- średnica zewnęfrzna tuleji - 13,90 mm
- śrędnica zewnętrana części kotwiącej - 12,0 mm
- głębokość otworu 80 mm
- efektywna głębokośc osadzenia - 60 mm
- długośó trzpienia kotwĘcego tworrywowego - ż45 mm lub ó0/185, docinana na budowie)*
- dfugość trzpienia stalowego wkręcanego - lżOmm,l80 mm, 240 mm
- śrędnica talerzyka nakręcanego - 60 mrn
- strefa iniekcji klęju PUR - 210 mm

3. l.Dodatkowe elemęnty mocowania

- Nakładka talerzyka o średnicy 120 mm
-Nakładka z siatki do zwiększenia powierzchni oporu przed przeciągnięciem talerzyka

4. Nirzędzia i akcesoria montażysĘ

W zalezności od zakresu wykonywanych prac montazysta powinien posiadać komplet narzędzi i
akcesoriów w skład których wchodzą:

- klucz,kabłąkowy do przykręcania talerzyków,
- pobłak ft zpienia kotwiącego,
- obcęgr do obcinania trzpienia i tuleji,
- pistolet do kleju poliuretanowego RENOVADEX PU, z polieĘlenową rurką iniekcyjną
- kompresorek lub gumowa gruszka do czyszczeni a zwiercin z otworóą
- preparat do wzmacniania ścianęk otworów w pustakach gazobetono}vych

5. Instrukcja szczegółowa mocowania lączników Renovadex Rx240

5.1. Temperatura podczas montazu łączników nie powinna być ńższaniż 5 stopni i wyższa niz 30
Celsjusza.

5.2. Montłiż płyź izolacji termicznej przy użyciu łączników Ręnovadex powinna qykonywać
osoba posiadająca doświadc.zenie w pracach ociepleniowych i przeszkolęnie w stosowaniu
systemu Ręnovadex. 

,." 
"

S.3.Wiercenie otrryorów

Średnici otworów dla łączników Renovadex wynosi 12 mm .Otwory do zamocowani a łącrnlka
RENOVADEX w podłożv gazobetonowym wiercimy zaw$zę na długość o 20 mm więksą niż
głębokość zakotwienia 60 mm. Wiercęnie otworów bezpośrednio w ścianie gazobetonowej

wykonujemy wiertłem o najmniejszej efektywnej długości, aby oganiczyć tzw. efekt
mimośrodowy pracy wiertła zvłiązany zhszem w uchwycie §DS.

* Zgodnie z opisem w instrukcji



Dla zwiększenia wytrzyrnałości na wyrywanie zakotwionego mechanicanego łącznikazpodłoĘ
gazobetonolvych /np. lPGS,beton komórkowy/ otwory po usunięciu zwiercin wzmacniamy
iniekcjąpreparatu SKAŁARENOVADEXFORCE. Iniekcjęwykonujemy zapomocą aplikatora
/ rurka aluminiowa lub polietylenowa o średnicy 4-6 mm mm perforowana do emisji obwodowej
( otwory rozmieszczonę po obwodzie 360 stopni umożliwiające jednoczesrr§ wytrysk nacŃą
[pwierzchnię ścianek wywierconego otworu) .

§.4.Kotwie aie za pom oeą trzpieni two rąnrorvych wbij a nych

5.4.1. Trzpień tworzywowy 245 mm.Iniekcja w strefie otworu.

Otwór w podłozu gazobetono}vym/ beton komórkowy/ PGS powinien być wykonany na głębokość
co najmniej 80 mm i dokładnie wyczyszczony ze zwiercin. Do otworu należy wprowadzić
niewielką iloŚc preparatu z mikrokrzemionki. Krzemionka drobnocąsteczkowa RENOVADEX
FORCE wzmacnia wytrzymałość ścianek otworu i wspomaga reakcję utwardzania kleju PUR w
otworze po zakotwieniu łącznika. Przed osadzeniem tulei łącznika w otworze,dokonujemy
iniekcji spienianego kleju poliuretanowego SKAŁARENOVADEX PUR otworze i wkładamy
trzPień tworzywowy. Trzpień wbljamy równo do płaszczyzny krawędzi otworu tulei łączrika,

5.4.2. Trzpień tworzywowy dzielony. Podwójne talerzyki i iniekcja na całej dfugości łącmika

W technolograch dokładania nowej warstwy płyt styropianowych na istniejącym ociepleniu z
izolaejąstyropianową, dodatkowe mocowanie mechanicmełącznikami rózni się od metody
klasycznej, Po wyczyszczęniu otworu i wryśnięciu do niego preparatu mikrocząsteczkowej
krzemionki SKAŁA FORCE, wprowadzamy polietylenową rurkę iniekcyjną zamocowaną na
końcówce pistoletu do otworu w podłożu PGS i wykonujemy krótką emisję kleju SKAŁA PUR.
Następnie wkładamy do otworu tuleję łącznika, Od trzpienia tworzywowego odcinamy odcinek
kotwiący o długości ok. 60 mm i wkładamy odcięty trzpień kótki do tulei. Zapomocąpobijaka
staloryego wbdamy trzpień. Pobijak stalowy moze być zpręta gładkiego tub gwintowanego. Na
pręt gwlntowany mozna nakręcać nakretĘ według ustalonej głębokości osadzania trzpienia
kotrłiącego w tulei łącznika dla uzyskania prawidłowego roryarciaczęści kotwiącej łącznika w
otworze.,Dolrręcanie talerzyków następuje zawsza po zakotwieniu łącznika, Na zakotwioną futeję
nakręcamy pierwszy talerzykdociskający starą warstwę ocieplenia, Po nałożeniu płyty
styropianowej z klejami i dociśnięciu jej do podłoza nakręcamy drugte talerzyki. NastęPnie
ponownie wprowadzarny do tulei rurkę iniekcyjną i powoli wtłaczamy klej poliuretanowy
jednocześnie wysuwając rurĘ aplilaiC}jną z tulei. Pozostałą częśćodciętego trzpieniawciskamy
w otwór wypełniony klejem izaĘkamy zatyczkątermoizolącyjną gniazdo do zagłębionego
osadzania łączników. Klej poliuretanowy ekspanduje i wypełnia wszystkie wolne przestrzenie
pomiędŻy warstwami i wzdłużfulei łącznika przebijającego warstwy izolacji. Utworzony w ten
sposób węzeł zapewnia odpowiedniąvłytrzymałość zamocowania podwojonego układu ETICS.

5.§. Kotwi enie zapomocą trzpieni stalowych wkręcanych

5.5.1. Łączniki RENOVADEX Rx 240 mogąbyó kotwione w podłozu PGS/gazobetonowym przy
uzyciu trzpieni stalowych wkręcanych systemem Thorx. Podobnie jak z mocowaniem trzpieniami
tworzywowymi, otwory powinny byc przygotowane identycznie; otwory o głębokości co najrnniej



80 tnm o,czysz§zone zę rvtiętcin i wanocnione krzęmionkąmilłocząsteczkową SKAŁ FORCE.
Do otworu przed umieszczeniem w nim tulei naleĘ wprowadzic niewielką ilość kleju
Poliuretanowego §KAŁARENOVADEX PUR, następnie wkręcić trzpień stalowy do oporu.

5.6.Montłż nakładki z siatki profilowanej

W celu r.abezpieczenia przed przeciągnięciem talerzyka oporowego łącznika przez
cienkowarstwowy styropian (np.4 cm), lub przy naprawach odspojonych warstw wierzchnich od
styropianu lub wełny stosuje sie specjalne nakładki profilowane z siatki zwłól<naszklanego. Po
zakotwieniu fulei zakładamy w obrębie wyfrezowanego otworu natńerryk siaĘ do
wyprofilowania w kształcie kwadratu ze specjalnie wyciętym paskiem do przełozenia przez
gniazdo, Pasek siatki przebljanyjest przez łącznik ,a naĘpnie dokęcany talerzykiem, Po
odcięciu nadmiaru tuleji gniazdo w którym zamocow&no łącznik z dokręconyrn talerrykiem
czopujemy zaĘczkąz materiału izolacyjnego przy uzyciu dodatkowo kleju P{IR..W przypadku
dodawania warstwy wełny na układ ocieplenia Ęropianowy nalezy stosowaó wyłącznie aĘczYł
z węłny.

§.8.Iniekcja kleju poliuretanowego poza układ ocĘlenia

W tęchnologii SKAŁA Renovadex do wzmacniania połączeńaklejowego układu ocieplenia ze
stosuje się klej poliuretanowy RENOVADEX PU wprowadzany poza istniejacy układ ocieplenia
techniką injekcji wprzez otwory wykonane w warstwie ocieplenia \ubptzeztuleję łącznikaza
pomo§ą aplikatora zwęĘka polietylenowego nakładanego na końcówkę pistolefu do kteju
spienianego . Nalezy pamiętać, ze klej poliuretanowy powiększa(nientałznie ) swoją objętośó i
przed wprowadzeniem pod układ ocieplenia należy w obrębie planowanej iniekcji zamocować
łącariki Ręnovadex i nakręcić talerzyki ,aw raziepotrzeby również ze specjalnym nakładkami
zwiększającymi powierzchnię docisku. W obrębie injekcji należy wywiercić dodatkowę otwory
żw. otwory emisyjne przęz które moze zostać usunięty nadmiar kleju.W celu optymalizacji
warunkóił, do utwardzania kleju poliuretanowego, poza układ wprowadzamy niewielką ilośc
mgiełki wodnej przy użyciu atomizera wody,

; -,5

§.9.Iniekcja kteju poliuretanołyego pyzgztuteję łącznika RENOVADEX Rx 240
,i,

Perforowana tulejałącarika umozliwia wprowadzenie kleju poliuretanowego pomiędzy materiał
izolacyjny ,azewne,trntą powierzchnię tuleji metodą injekcji,a talłżę w szczeliny pomiędzy
warstwami izolacji i w pustą przestrzeń pomiędzy ścianą a matęriałem izolacyjnym.
Wprowadzanie kleju rozpoczJmamy od trzpienia kotwiącego do wylotu tuleji wyciągająępowoli
rurkę aplikatorą. Po stwardnieniu nadmiar kleju usuwamy.

6.0 Korelacja metody przyklejania interaktywnego i mocowania mechanicznego w
systemach ociepleń stosujących opatentowane sposoby RENOVADEX.



6.1. Metoda przyklejania izolacji wg sposobu opisanego w dokumencie patentowym224032IJ.PL
i w Aprobatach Technicznych ITB nr. AL15-SS80/2012 (aprobata waźma do 2020r) i AT:15_
438]DaI6 jest sprawdzonym sposobem najbardzĘ efektywnego mocowania izolacji na ściąnach
ocieplonych ,Do w/w technologii ma zastosowanie instrukcja podstawowa ITB 447Da09

6.2. Mętoda mocowania izolacji eliminuje powstawanie mostków termicznybh i pozwala na pełne
wykorzystanie parametrów izolacyjnych płJ.t styropianowych i zmniejszenię grubości
pĄektowanego pogrubienia istniejącego ocieplenia.

Szczegołowych informacji technicznych udziela BOTIT RENOVADEX pod numęlem 501 307' a32 lub dział techniczny finny SKAŁA łchy i ADEX Sp.J. pod telefonem nt.32 3264312

Tychy Lipiec 2019
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 lukasz.lyduch@gmail.com

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

Al. Piłsudskiego 44/49
43-100 Tychy

PROJEKT:

SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

mgr inż. arch. Łukasz Łyduch

A.19
TYTUŁ RYSUNKU:

TECHNOLOGIA - DETALE IZOLACJILIPIEC/ 2019

PROJEKT:

1:20

NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PODPIS:

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY,
   A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ  INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
   UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
   BRANŻOWYMI  (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
  STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PROJEKT NAPRAWY ELEWACJI DOMU POPRAWCZEGO
i SCHRONISKA DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE ŁĄCE

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

elastyczna taśma usczelniająca

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
elastyczna taśma usczelniająca

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
zbrojona siatką pancerną

tynk SKAŁA PowerTherm kolor D - 1560
zabezpieczona dwukrotnie lakierem poliuretanowym.

ociepleniowy profil startowy

elastyczna tasma
uszczelniajaca
Hydroelaston kapinos 1-2 cm

10
cm

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
elastyczna taśma usczelniająca

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
zbrojona siatką pancerną

płyta granitowa czarna płomieniowana
kładziona na kleju SKAŁA KME

elastyczna taśma usczelniająca

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
elastyczna taśma usczelniająca

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
zbrojona siatką pancerną

tynk SKAŁA PowerTherm kolor D - 1560
zabezpieczona dwukrotnie lakierem poliuretanowym.

ociepleniowy profil startowy

elastyczna tasma
uszczelniajaca
Hydroelaston

kapinos 1-2 cm

listwa okapowa

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston

elastyczna taśma usczelniająca
w narozach przyściennych

masa uszczelniajaca SKAŁA Hydroelaston
zbrojona siatką pancerną

płyta granitowa czarna płomieniowana
kładziona na kleju SKAŁA KME

DETAL IZOLACJI SCHODÓW

DETAL IZOLACJI BALKONÓW
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BIMDESIGN
             Łukasz Łyduch

tel.: 606682909
 lukasz.lyduch@gmail.com

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

Al. Piłsudskiego 44/49
43-100 Tychy

PROJEKT:

SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

mgr inż. arch. Łukasz Łyduch

A.04
TYTUŁ RYSUNKU:

WIZUALIZACJELIPIEC/ 2019

PROJEKT: NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PODPIS:

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY,
   A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ  INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
   UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
   BRANŻOWYMI  (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
  STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PROJEKT NAPRAWY ELEWACJI DOMU POPRAWCZEGO
i SCHRONISKA DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE ŁĄCE

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna
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BIMDESIGN
             Łukasz Łyduch

tel.: 606682909
 lukasz.lyduch@gmail.com

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA:

Al. Piłsudskiego 44/49
43-100 Tychy

PROJEKT:

SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

mgr inż. arch. Łukasz Łyduch

A.05
TYTUŁ RYSUNKU:

WIZUALIZACJELIPIEC/ 2019

PROJEKT: NR UPRAWNIEŃ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

PODPIS:

UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY,
   A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ  INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE
   UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
   BRANŻOWYMI  (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
  STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PROJEKT NAPRAWY ELEWACJI DOMU POPRAWCZEGO
i SCHRONISKA DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE ŁĄCE

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna

Zakład Poprawczy i Schronisko Dla
Nieletnich w Pszczynie Łące,
ul. Zdrojowa 64, 43 - 200 Pszczyna


