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Niniejsza opracowanie ma służyć Inwestorowi do uzyskania pozwolenia na wykonanie
robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku OSP w Czerwonej Wodzie.
Opracowanie w swoim zakresie określa rozwiązania techniczne, niezbędne do
przeprowadzenia prac budowlano - montażowych oraz uzyskania założonego standardu
i właściwości techniczno – użytkowych.
Opis techniczny został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej
w rozporządzeniu.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
2.2. Własne pomiary inwentaryzacyjne
2.3. Własna dokumentacja fotograficzna
2.4. Obowiązujące normy i przepisy
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania objęto:
- prace na elewacjach budynku (tynkowanie, malowanie, okładziny kamienne),
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych,
- wykonanie murku oporowego przy wjeździe do garażu.
4. CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące budynek pozostają bez zmian.
Obiekt objęty opracowaniem pełni funkcję remizy strażackiej OSP w Czerwonej Wodzie.
Posiada dwie kondygnacje naziemne oraz wieżę, która jest wykorzystywana do ćwiczeń przez
strażaków oraz do suszenia węży strażackich. Ponadto na szczycie wieży znajduje się syrena
alarmowa. Dach przekrywający dwuspadowy z naczółkami pokryty dachówką ceramiczną
karpiówką. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony południowo – wschodniej,
natomiast bramy garażowe znajdują się po stronie północno – wschodniej. W budynku
zlokalizowana jest jedną klatka schodowa prowadzącą na piętro.
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Dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy:
Kubatura budynku:
Wysokość budynku do kalenicy:
Wysokość wieży:
Uwaga!
Budynek znajduje się
w ewidencji zabytków.

w

180 m2
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13,05 m
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na podstawie oględzin obiektu stwierdzono występowanie braków w ciągłości
struktury tynku oraz powłoki malarskiej. Zaobserwowano również nieliczne rysy na
zewnętrznych ścianach konstrukcyjnych. Rysy nie są duże i nie zagrażają konstrukcji
budynku. Najbardziej uszkodzona jest elewacja północno - zachodnia. Zaobserwowano na
niej liczne braki i ubytki w strukturze tynku.
Na podstawie oględzin obiektu stwierdzono:
Ostatecznie stwierdza się, że stan techniczny elewacji budynku jest niezadowalający.
Elewacje budynku są w złym stanie technicznym i wymagają bieżących napraw. W związku
z czym planowany remont elewacji w tym przypadku jest konieczny i przyczyni się do
zatrzymania postępujących degradacji budynku oraz poprawi parametry użytkowe budynku.
6. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
6.1 Elewacje - tynki
Przed przystąpieniem do prac należy usunąć mechanicznie zawilgocone i głuche tynki.
Wtedy dopiero uwidoczni się dokładnie zakres zniszczeń murów oraz ewentualne pęknięcia
konstrukcyjne (nadproża, ściany). Przy zakresie zniszczeń tynków powyżej 50 % powierzchni,
zalecane jest wymienienie tynku w 100% na nowy, gwarantuje to najdłuższą trwałość
elewacji. Punktowe szpachlowania elewacji przy niestabilnym podłożu, nie dają gwarancji
trwałości. Dla trwałości nowo stosowanych materiałów jak i całej elewacji ważne jest
wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn zawilgocenia. Partie cokołowe powinny być
pozbawione obecnych tynków cementowych pokrytych barankiem i wykonane na nowo w
systemowych tynkach renowacyjnych. Pozostałe „suche" powierzchnie elewacji po skuciu
głuchych tynków, należy uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym. W przypadku podjęcia
decyzji o wymianie całości tynków należy także użyć tynk cem.-wap. Możliwe jest wtedy
wykonanie fakturowania w świeżej masie za pomocą odpowiednich narzędzi. Elewacje z tego
okresu zdobione były często poprzez różnorodne fakturowanie tynku. Tynk cementowo wapienny z ziarnem 2,0 mm wyglądem przypomina tynki historyczne, grube ziarno umożliwia
nakładanie warstwowo nawet na kilka centymetrów. Jego właściwości pozwalają na
nakładanie tynku nawet na stare osłabione podłoża, bez niebezpieczeństwa spękania.
Możliwe jest również dodatkowe przezbrojenie takiego tynku za pomocą siatek tynkarskich.
Tynki cementowo - wapienne można nakładać ręcznie lub maszynowo. W przypadku scalania
tynków; celem wyrównania grubości ziarna (różne załamanie światła) i chłonności, zaleca się
pokryć całość białą szpachlą kontaktowa wewnętrznie zbrojoną mikro włóknem.
Drobnoziarnisty tynk mineralny – np. Optoplast EcoFinish scala stare tynki z nowymi
uzupełnieniami nadając jednakową fakturę zbliżoną do historycznych starych tynków,
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wewnętrzne zbrojenie zabezpiecza przed mikropęknięciami.
6.2 Cokół
Cokół budynku, do wysokości podanych na planszach wymiarowych, wykończyć przy
użyciu okładziny z elewacyjnych płytek ceglanych w kolorze ceglastym. Płytki ceglane
montować do ściany budynku za pomocą wysokoelastycznego kleju do płytek, wodnoi mrozoodpornego, z wykonaniem 2 mm fugi w kolorze szarym. Kolory płytek jak i fugi
uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem realizacji prac. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zaleca się zastosowanie koloru czerwonego przełamanego
z brązowym. Po zakończeniu prac montażowych należy zabezpieczyć okładziny z płytek
rozpuszczalnikowym preparatem hydrofobizującym, np. Optosan Silan.
6.3. Prace malarskie
Pokrycie całych powierzchni szpachlami kontaktowymi o różnym uziarnieniu zapewnia
jednakową chłonność podłoża konieczną dla trwałości ostatecznych warstw malarskich.
Dobrze przygotowane i wyschnięte podłoże można zacząć malować farbami silikatowymi.
Wybierając narzędzie do malowania elewacji, trzeba uwzględnić konsystencję farby
fasadowej oraz fakturę ściany zewnętrznej. Do prac można użyć wałka, pędzla o naturalnym
lub poliestrowym włosiu albo pistoletu natryskowego. Decydując się na pistolet, trzeba
sprawdzić w jego instrukcji, jaką lepkość może mieć natryskiwana farba, a następnie w karcie
technicznej wybranej farby przeczytać informacje o lepkości. Ściany o gładkiej fakturze
można malować pędzlem lub wałkiem. Im gładsza jest ściana, tym włosie wałka powinno być
krótsze. Jeżeli ściany mają wyraźną fakturę, należy je malować szerokim pędzlem o długim
włosiu.
6.4. Elementy drewniane
Na elewacji budynku znajdują się następujące elementy drewniane:
- deski okapowe oraz podbitka,
- belki poziome służące do opierania drabiny podczas ćwiczeń,
- okiennice,
- elementy muru pruskiego w szczycie wieży.
Na podstawie oględzin stwierdzono duży stopień zniszczenia elementów drewnianych. Należy
wymienić w całości elementy okapu i podbitki, belki poziome oraz okiennice. Nowe elementy
powinny w pełni odwzorowywać istniejące elementy. Okiennice drewniane dodatkowo
zaizolować termicznie od strony wewnętrznej.
Elementy muru pruskiego należy poddać gruntownej renowacji. Należy zastosować
profesjonalne środki do renowacji drewna, np. firmy Remmers. Szczegółowy zakres prac
renowacyjnych zostanie określony po dokładnych oględzinach elementów drewnianych, po
ustawieniu rusztowań elewacyjnych.
Elementy
drewniane
należy
zabezpieczyć
środkami
impregnacyjnymi
drewnoi ognioochronnymi oraz należy nadać im kolor czerwony, nawiązujący do charakteru
budynku.
6.5. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie oraz parapety okienne należy wymienić na nowe. Obróbki
powinny wystawać poza lico ściany na około 4 cm. Wszystkie wymiary należy zdjąć z natury.
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Rynny i rury spustowe bez zmian z blachy stalowej tytanowo - cynkowej. Parapety i obróbki
blacharskie w kolorze brąz czekoladowy.
6.6. Izolacja przeciwwodna ściany w gruncie
Odkopać ścianę na głębokość 100 cm. Odkryty mur oczyścić - podłoże musi być
nośne, czyste i suche. Luźne części, odparzenia, odspojenia, zabrudzenia, kurz, zatłuszczenia
lub zaolejenia należy usunąć. Zmurszałe fugi wyskrobać na głębokość 3-5 cm, uszkodzone
cegły wymienić. W razie konieczności wykonać nowy tynk w celu wyrównania powierzchni.
Następnie wykonać dwie warstwy izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego z mas bitumicznych.
Kolejnie ułożyć na ścianie folię kubełkową. Po zasypaniu wykonać wzdłuż elewacji opaskę
z kamienia drenażowego 16/32 o szerokości ok. 50 cm, zakończonej obrzeżem betonowym.
Nawierzchnię kształtować ze spadkiem 5% od budynku.
6.7. Odprowadzenie wód opadowych
Istniejące rury spustowe są w dobrym stanie technicznym. Należy wykonać odprowadzenie
wód opadowych do studzienki deszczowej zlokalizowanej w drodze. Rury z PVC o średnicy fi
160 poprowadzić poniżej poziomu terenu na głębokości min. 80 cm z zachowaniem
minimalnych spadków w kierunku studzienki. Umiejscowienie studzienki zaznaczono na
planie sytuacyjnym.
6.8. Murek oporowy przy wjeździe do garażu
Murek oporowy przy wjeździe do garażu w budynku.
Podczas oględzin stwierdzono niedostateczny stan techniczny murku oporowego:
- niska jakość użytych materiałów,
- brak izolacji przeciwwodnej od strony gruntu.
Zaleca się rozebranie istniejących murków oporowych i wykonanie ich ponownie jako
monolityczne żelbetowe. Należy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego, tożsamą jak
przy ścianach fundamentowych budynku (pkt 6.5.). Zwieńczenie murku wykonać
z ozdobnych elementów ceramicznych w kolorze czerwonym. Szczegóły wykończenia
uzgodnić z Inwestorem w trakcie realizacji prac.
6.9. Materiały
Materiały stosowane do remontu elewacji powinny posiadać atesty stwierdzające
zgodność danego materiału z normami i świadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały winny być zgodne z przyjętą technologią.
Do wykonania głównych ścian budynku należy zastosować tynk cementowo – wapienny,
następnie scalić całość faktury drobnoziarnistym tynkiem mineralnym – np. Optoplast
EcoFinish . Do malowania fasad należy zastosować zolo – krzemianowe farby elewacyjne, np.
Optomal Silisan Plus w kolorze „stara biel”.
Murek oporowy wykonać z betonu C20/25 oraz stali co najmniej A-I.
Uwaga:




Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, pod warunkiem
uzyskania nie gorszych parametrów technicznych.
Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami drewno- i ogniochronnymi.
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7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Planowana inwestycja nie ma istotnego wpływu na środowisko. Remont budynku należy
przeprowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska. Transport powstałych
odpadów (elementów nienadających sie do ponownego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w porze dnia. Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić będą
zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając
glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych)”.
Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas remontu. Odpady betonu
i gruzu mogą być wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub
zdeponowane na składowisku odpadów obojętnych.
UWAGA!
Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z Projektantem.
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
fot. 1 – Elewacja frontowa
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fot. 2 i 3 – Elewacje boczne
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fot. 4 – Mur pruski wieży
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Fot. 5 – Okiennice drewniane

Fot. 6 – Murek oporowy
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