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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
• Zlecenie inwestora 
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Wizja lokalna na obiekcie 
• Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w dniu 19.12.2007 r. 
• „Projekt techniczno-roboczy. Szkoły prefabrykowanej o 13 pomieszczeniach 

do nauki”- oprac. przez Miastoprojekt Nowe Tychy 
• „Projekt szatni” oprac. przez Zakład Usług Projektowych „PROJBUD” 

06.1997r. 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
• Audyt energetyczny budynku 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie zawiera projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji oraz wymiany 

stolarki okiennej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w miejscowości 
Starcza. 

 
3. OPIS OGÓLNY BUDYNKU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGO. 
 
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pod koniec lat 60-tych 
ubiegłego stulecia. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym o róŜnorodnej bryle. 
Budynek częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii uprzemysłowionej z 
prefabrykowanych elementów typu Ł.P. sala gimnastyczna wykonana jest z elementów 
drobnowymiarowych (cegła silikatowa). Pod koniec tal 90 tych dobudowana został do 
budynku szkoły jednokondygnacyjna szatnia  wykonana w technolog tradycyjnej z elementów 
drobnowymiarowych. 

 
Dane charakterystyczne : 

 
Liczba kondygnacji budynku szkoły – 2 
Kubatura budynku szkoły – 8247,29 m3 
Powierzchnia uŜytkowa budynku szkoły– 1782,54 m2  

Liczba kondygnacji budynku szatni - 1 
Kubatur budynku szatni – 529 m3 
Powierzchnia uŜytkowa szatni  -103,20 m2 

 
Opis stanu istniejącego: 

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono: 
- fragmenty odpadającego tynku; 
- obróbka blacharska częściowo skorodowana; 
- zawilgocenie ściany fundamentowej w pomieszczeniu kotlowni 
 

� ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – ściany budynku szkoły z wyjątkiem sali gimnastycznej oraz 
szatni wykonane z prefabrykowanych bloków typu ŁP1 oraz z bloków 
pumeksowobetonowych gr. 18 cm. ściany zewnętrzne sali gimnastycznej gr. 38 cm wykonane 



 
 

z cegły silikatowej jednostronnie otynkowana. Ściany zewnętrzne szatni warstwowe z pustaka 
typu MAX, warstwą styropianu gr. 4 cm jako docieplenia oraz cegły kratówki od zewnętrznej 
strony.  

� ŚCIANY WEWNĘTRZNE – gr. 12 cm i 6 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo 
wapiennej, gr 18cm i 25 cm z bloków prefabrykowanych pumeksobetonowych.  

� ŚCIANY PIWNIC - cegły pełnej grubości 38 cm i 25 cm tynkowane obustronnie tynkiem 
cementowo wapiennym z izolacją przeciwwilgociową. 

� STROPY – w budynku szkoły płyty B.G.J. szerokości 59 cm gr. 24 cm. w budynku szatni 
strop typu Akerman gr. 25 cm 

� TYNKI – tynki cementowo wapienne rodz.III. 

� PODŁOGI W PIWNICY – cementowe zatarte na gładko. 
� STROPODACH – wentylowany jako konstrukcja nośna płyty konstrukcyjne B.G.J. gr 24 cm z 

warstwą supremy jako docieplenia wykończony warstwą ŜuŜlobetonu ułoŜonego ze spadkiem. 
Stropodach sali gimnastycznej wykonany z prefabrykowanych płyt pianobetonowych 
wspartych na kratownicy stalowej pokryty papą na lepiku 

� STOLARKA OKIENNA – większość stolarki okiennej wymieniona na okna z profili PCV.. 
Drzwi zewnętrzne do sali gimnastycznej drewniane oraz stalowe w złym stanie technicznym 

� WYPOSAśENIE W INSTALACJE – obiekt wyposaŜony jest w następujące instalacje: 
instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o. zasilana z własnej kotłowni, 
instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa oraz instalacja teletechniczna. Wentylacja całego 
budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalnej.  

� OBRÓBKI BLACHARSKIE – rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, parapety okienne 
częściowo wymienione z blachy powlekanej w kolorze brązowym 

  
4. OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA S TANU 

ISTNIEJĄCEGO. 
 

4.1.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA Z PŁYT Ł.P. GR 33 CM 
 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Beton z ŜuŜla pumeks. lub 

granulowanego. 
0,27 0.580 1600 0.466 

3 Styropian ułoŜony szczelnie. 0,03 0.040 30 0.750 
4 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 1.422 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.703 
 
 



 
 

Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,55 W/(m2 K). Ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U=0.703 W/(m2K) 

 
4.2.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA PODOKIENNA 

 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Gazobeton 1.4. 0,24 0.582 1400 0.412 
3 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 0.619 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 1.616 
 
 

Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,55 W/(m2 K). Ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U=1.616W/(m2 K) 
 

4.3. ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA SALI GIMNASTYCZNEJ GR. 38 CM 
 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Mur z cegły silikatowej pełnej. 0,38 1.000 1900 0.380 
3 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 0.587 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 1.705 
 
 

Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,55 W/(m2 K). Ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U=1.705W/(m2 K) 
 
 
 



 
 

4.4.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA SALI GIMNASTYCZNEJ GR. 38 CM DOCIEPLONA 
 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Mur z cegły silikatowej pełnej. 0,38 1.000 1900 0.380 
3 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
4 Styropian 0,050 0.042 30 1.190 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 1.777 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.563 
 
 

Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,55 W/(m2 K). Ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U= 0.563W/(m2 K) 

 
4.5.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA BUDYNKU SZATNI GR. 45 CM 

 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Pustak ścienny typu MAX  0,29 0.820 1850 0.018 
3 Styropian ułoŜony szczelnie. 0,04 0.440 1100 0.659 
4 Mur z cegły kratówki K-1  0,12 0.040 30 1.000 
5 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.450 1300 0.267 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 2.132 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.469 
 
 

Dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi wymagany przez normę 
współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,55 W/(m2 K). Ściany zewnętrzne w stanie 
istniejącym spełniają wymagania obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U= 0.469 W/(m2 K). 
Zaleca się wykonanie dodatkowej warstwy docieplenia ściany.  

 
 
 



 
 

4.6.STROP NAD NIEOGRZEWANĄ PIWNICĄ 
 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Strop przepływ ciepła do dołu, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 PCW.                                     0,005 0.200 1300 0.025 
2 Podkład z betonu chudego.                0,03 1.050 1900 0.029 
3 Płyty pilśniowe porowate.                0,019 0.050 300 0.380 
4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego.     0,02 1.000 1900 0.020 
5 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
6 Strop DZ3 o grubości 24 cm.              0.240   0.260 
7. Tynk cementowo wapienny.                 0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.170 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.170 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 1.122 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.891 
Dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami  wymagany przez normę współczynnik przenikania 
ciepła wynosi Umax = 0,60 W/(m2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełniają wymagania 
obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U = 0.891W/(m2 K) 
 

4.7.STROPODACH BUDYNKU SZKOŁY 
 

Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 2x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
2 Podkład z betonu chudego.               0,02 1.050 1900 0.019 
3 Beton z ŜuŜla paleniskowego ze 

spadkiem             
0,1 0.720 1600 0.139 

4 Opór warstwy powietrznej stropodach o śr wysokości H = 0.03 m Skorygowana suma oporów 0.294 

5 Podkład z betonu chudego. 0,015 1.050 1900 0.014 
6 Suprema. 0,07 0.140 450 0.500 
7 2x papa asfaltowa. 0,01 0.180 1000 0.056 
8 Strop 0.240   0.260 
9 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.100 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 1.282 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.780 



 
 

Dla stropodachów wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,30 
W/(m2 K). Stropodach w stanie istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy 
cieplnej, poniewaŜ U=0.780W/(m2 K) 
 

4.8.STROPODACH SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
Typ przegrody: Dach, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,01 0.820 1850 0.012 
2 Płyty prefabrykowane pianobetonowe 0,12 0.582 1400 0.206 
3 Podkład z betonu chudego. 0,005 1.050 1900 0.005 
4 Płyty pilśniowe porowate. 0,019 0.050 300 0.380 
5 Podkład z betonu chudego. 0,01 1.050 1900 0.010 
6 2 x papa asfaltowa. 0,009 0.180 1000 0.050 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.10 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.04 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 0.803 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 1.246 
Dla stropodachów wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,30 
W/(m2 K). Stropodach w stanie istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy 
cieplnej, poniewaŜ U = 1.246 W/(m2 K) 
 

4.9.STROPODACH SZATNI SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 
- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 2x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
2 Podkład z betonu chudego.               0,02 1.050 1900 0.019 
3 Opór warstwy powietrznej stropodach o śr wysokości H = 0.03 m Skorygowana suma oporów 0.183 

4 Podkład z betonu chudego.               0,015 1.050 1900 0.014 
5 Suprema                0,07 0.140 450 0.500 
6 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
7 Strop konstrukcyjny              0.240   0.260 
8 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.100 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 1.166 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.858 



 
 

 
Dla stropodachów wymagany przez normę współczynnik przenikania ciepła wynosi Umax = 0,30 
W/(m2 K). Stropodach w stanie istniejącym nie spełniają wymagania obowiązującej normy 
cieplnej, poniewaŜ U = 0.858 W/(m2 K) 
 

4.10. STROP SZATNI  
 
Dane wyjściowe do obliczenia współczynnika przenikania ciepła U 

- warunki średniowilgotne,  
- obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego ti>16oC  
 
Typ przegrody: Strop przepływ ciepła do góry, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Strop Akermana o gr. 22 cm. 0,22   0.260 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.10 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.10 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 0.478 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 2.091 
 
Dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wymagany przez normę współczynnik przenikania 
ciepła wynosi Umax = 0,30 W/(m2 K). Strop w stanie istniejącym nie spełnia wymagania 
obowiązującej normy cieplnej, poniewaŜ U = 2.091W/(m2 K) 
 

5. PRZYJĘTE METODY DOCIEPLE Ń WRAZ Z OBLICZENIEM 
WSPÓŁCZYNNIKA U PO DOCIEPLENIU. 

  
5.1.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA Z PŁYT Ł.P. GR 33 CM 

 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Beton z ŜuŜla pumeks. lub 

granulowanego. 
0,27 0.580 1600 0.466 

3 Styropian ułoŜony szczelnie. 0,03 0.040 30 0.750 
4 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
5 Styropian ułoŜony szczelnie.            0,10 0.040 30 2.500 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 3.922 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.255 
 
 

 
 
 
 



 
 

5.2.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA PODOKIENNA 
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Gazobeton 1.4. 0,24 0.582 1400 0.412 
3 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
4 Styropian ułoŜony szczelnie.            0,10 0.040 30 2.500 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 3.119 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.321 
 

 
5.3. ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA SALI GIMNASTYCZNEJ GR. 38 CM 

 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Mur z cegły silikatowej pełnej. 0,38 1.000 1900 0.380 
3 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
4 Styropian ułoŜony szczelnie.            0,10 0.040 30 2.500 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 3.087 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.324 
 

 
5.4.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA SALI GIMNASTYCZNEJ GR. 38 CM DOCIEPLONA 

 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Mur z cegły silikatowej pełnej. 0,38 1.000 1900 0.380 
3 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
4 Styropian 0,100 0.042 30 2.381 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 2.968 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.337 

 
 
 
 



 
 

5.5.ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA BUDYNKU SZATNI GR. 45 CM 
 
Typ przegrody: Ściana zewnętrzna, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Pustak ścienny typu MAX  0,29 0.820 1850 0.018 
3 Styropian ułoŜony szczelnie. 0,04 0.440 1100 0.659 
4 Mur z cegły kratówki K-1  0,12 0.040 30 1.000 
5 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.450 1300 0.267 
6 Styropian ułoŜony szczelnie.            0,10 0.040 30 2.500 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.130 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 4.632 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.216 
 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu 
zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką złoŜona z następujących warstw.  
- Izolacja termiczna ze styropianu o obniŜonym współczynniku przewodności ciepła 

gr.10 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników 
- Siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu. 
- Zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk akrylowy. 
Jako projektowaną technologię ocieplenia przyjęto ATLAS jednakŜe zastępczo na 
ocieplenie mogą być uŜyte ogólnie stosowane na rynku pokrewne technologie: DRYVIT, 
BAUMIT, TERRANOVA,BOLIX  
 

5.6.STROP NAD NIEOGRZEWANĄ PIWNICĄ 
 
Typ przegrody: Strop przepływ ciepła do dołu, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 PCW.                                     0,005 0.200 1300 0.025 
2 Podkład z betonu chudego.                0,03 1.050 1900 0.029 
3 Płyty pilśniowe porowate.                0,019 0.050 300 0.380 
4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego.     0,02 1.000 1900 0.020 
5 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
6 Strop DZ3 o grubości 24 cm.              0.240   0.260 
7 Tynk cementowo wapienny.                 0,015 0.820 1850 0.018 
8 Styropian ułoŜony szczelnie.             0.050 0.040 30 1.250 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.170 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.170 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 2.372 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.422 
Do ocieplenia stropu nad nieogrzewaną piwnicą przyjęto metodę „lekką” mokrą polegającą na 
pokryciu spodniej powierzchni stropu bezspoinową powłoką złoŜona z następujących warstw.  
- Izolacja termiczna gr.5 cm przyklejana za pomocą masy klejącej i łączników 
- Siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu. 



 
 

 
5.7.STROPODACH BUDYNKU SZKOŁY 

 
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
2 Płyty STYROTOP (styropapa).    0,150 0.040 30 3.750 
3 2x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
4 Podkład z betonu chudego.               0,02 1.050 1900 0.019 
5 Beton z ŜuŜla paleniskowego ze 

spadkiem             
0,1 0.720 1600 0.139 

6 Opór warstwy powietrznej stropodach o śr wysokości H = 0.03 m Skorygowana suma oporów 3.334 

7 Podkład z betonu chudego. 0,015 1.050 1900 0.014 
8 Suprema. 0,07 0.140 450 0.500 
9 2x papa asfaltowa. 0,01 0.180 1000 0.056 
10 Strop 0.240   0.260 
11 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.100 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 4.322 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.231 
 

5.8.STROPODACH SALI GIMNASTYCZNEJ 
 
Typ przegrody: Dach, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,01 0.820 1850 0.012 
2 Płyty prefabrykowane pianobetonowe 0,12 0.582 1400 0.206 
3 Podkład z betonu chudego. 0,005 1.050 1900 0.005 
4 Płyty pilśniowe porowate. 0,019 0.050 300 0.380 
5 Podkład z betonu chudego. 0,01 1.050 1900 0.010 
6 2 x papa asfaltowa. 0,009 0.180 1000 0.050 
7 Płyty STYROTOP (styropapa).             0.150 0.040 30 3.750 
8 2 x papa asfaltowa. 0,009 0.180 1000 0.050 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.10 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.04 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 4.603 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.217 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.9.STROPODACH SZATNI SALI GIMNASTYCZNEJ 
 
Typ przegrody: Stropodach wentylowany, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
2 Płyty STYROTOP (styropapa).            0,150 0.040 30 3.750 
3 2x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
4 Podkład z betonu chudego.               0,02 1.050 1900 0.019 
5 Opór warstwy powietrznej stropodach o śr wysokości H = 0.03 m Skorygowana suma oporów 3.223 

6 Podkład z betonu chudego.               0,015 1.050 1900 0.014 
7 Suprema                0,07 0.140 450 0.500 
8 2 x papa asfaltowa.                          0,009 0.180 1000 0.050 
9 Strop konstrukcyjny              0.240   0.260 
10 Tynk cementowo wapienny.                0,015 0.820 1850 0.018 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.100 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.040 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 4.206 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.238 
 
Docieplenie stropodachów projektuje się z płyt styropianowych  STYROTOP firmy STYROPOL  
gr. 15 cm 
 

5.10. STROP SZATNI  
 

Typ przegrody: Strop przepływ ciepła do góry, w warunkach średnio wilgotnych 
Nr  Materiał d 

[m] 
λ 

[W/mK] 
Ro 

[Kg/m3] 
R 

[m2K/W] 

1 Tynk cementowo wapienny. 0,015 0.820 1850 0.018 
2 Strop Akermana o gr. 22 cm. 0,22   0.260 
3 Wełna mineralna luzem  0,150 0.052 40 2.885 
Opór przejmowania ciepła wewnątrz Ri: 0.10 
Opór przejmowania ciepła na zewnątrz Re: 0.10 
Suma oporów przejmowania i przewodzenia ciepła R: 3.363 
Współczynnik przenikania ciepła (W/m2K) U: 0.297 
 
Projektuje się ocieplenie stropu metodą układania wełny mineralnej luzem gr. 15 cm na stropie. 
 
Uwagi ogólne: W ramach termorenowacji budynku naleŜy wymienić starą drewnianą stolarkę 
okienną i drzwiową. Projektuje się okna z profili PCV w kolorze białym o współczynniku 
przenikania ciepła równym U=1,7 W/(m2K). Wszystkie okna muszą być wyposaŜone w okucia z 
opcją rozszczelnienia (mikrowentylacji), która umoŜliwi infiltracj ę powietrza do wnętrza 
budynku. Drzwi zewnętrzne projektuje się z profili aluminiowych w kolorze brązowym o 
współczynniku przenikania ciepła równym U=2,6 W/(m2K).  
 
 
 



 
 

Zestawienie wartości współczynnika przenikani ciepła dla przegród zewnętrznych  
 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 
zewnętrzne W/(m2K) 

Stan przed 
termomo-
dernizacją 

Stan po 
termomo-
dernizacji 

1. Ściana zewnętrzna z płyt Ł.P gr. 33 cm 0.703 0.255 
2. Ściana zewnętrzna podokienna 1.616 0.321 
3. Ściana zewnętrzna sali gimnastycznej gr.38cm 1.705 0.324 
4. Ściana zewnętrzna sali gimnastycznej gr.38cm doc 0.563 0.337 
5. Ściana zewnętrzna budynku szatni gr.45 cm 0.469 0.216 
6. Strop nad nieogrzewaną piwnicą 0.891 0.422 
7. Stropodach budynku szkoły 0.780 0.231 
8. Stropodach sali gimnastycznej 1.246 0.217 
9. Stropodach szatni sali gimnastycznej 0.858 0.238 
10. Strop szatni 2.091 0.297 
11. Stolarka okienna 2.800 1.700 
12. Stolarka drzwiowa 3.600 2.600 

 
5. UWAGI DOTYCZ ĄCE WYKONANIA DOCIEPLENIA  
 

5.1.DOCIEPLENIE ŚCIAN METOD Ą LEKK Ą MOKRĄ 
 

Prace przygotowawcze 
 
• Rozbiórka  kominów przeznaczonych do przemurowania następnie naleŜy wymurować 

kominy z cegły klinkierowej w kolorze brązowym 
• MontaŜ nowej stolarki okiennej PCV w kolorze białym oraz drzwiowej z profili 

aluminiowych w kolorze brązowym. 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu 
zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złoŜoną z następujących warstw: 

1. płyt styropianowych przyklejonych za pomocą masy klejącej stanowiącego izolację 
termiczną płyty gr. 10 cm; 

2. siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu; 
3. zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem wód;  

• Zbić odpadający tynk, powierzchnię wyrównać. Starannie oczyścić powierzchnię ścian z 
farby i kurzu poprzez zmycie wodą przy uŜyciu szczotek i spłukanie silnym strumieniem 
czystej wody bez dodatków chemicznych,  

• DemontaŜ obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rynien i rur spustowych; 
• Dokładne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równości podłoŜa łatami aluminiowymi i 

ew. wyrównanie przez przyklejenie cienkiego styropianu. 
• Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm. Na nabrzeŜu kaŜdego elementu 

styropianu - pas masy klejącej szer. 3 - 4cm, na pozostałej powierzchni 6 placków średnicy 8 
cm oraz dodatkowe mocowanie trzema kołkami. Płyty kleić na styk, ewentualne szczeliny 
uzupełniać paskami styropianu bądź pianką montaŜową. 

• Klejenie wykonać podczas suchej pogody - opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy 
klejącej. 



 
 

• Do klejenia siatki na styropianie uŜyć tej samej masy klejącej, co do klejenia styropianu do 
podłoŜa. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady 
pasów siatki powinny wynosić min. 5 cm. Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt 
styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2 mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna 
szklanego, wciskając ją w masę packą stalową. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki 
naleŜy nanieść druga warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm, aŜ do całkowitego przykrycia 
siatki. Po upływie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny papierem 
ściernym i ewentualne nałoŜenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1 mm. Dla 
trwałości ocieplenia naleŜy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach 
ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułoŜonej na styropianie z pasami siatki 
wpuszczonymi pod styropian. Na miejsca naraŜone na uszkodzenie naleŜy nałoŜyć naroŜniki 
z kątownika aluminiowego perforowanego - pod włóknem szklanym. 

• Na całym budynku wykonać tynki barwione ATLAS wg. uzgodnionej kolorystyki 
• Parapety wykonać z blachy powlekanej z plastikowymi zaślepkami kolorze brązowym. 

• Elementy stalowe pomalować farbą antykorozyjną w kolorze szarym. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową 
datą produkcji.  

Alternatywnie proponuje się jeden z niŜej wymienionych systemów: 
BAUMIT, STO, DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, itp. 
 

5.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU 
 
Powierzchnia podłoŜa powinna tworzyć równą płaszczyznę.  

• Przed mocowaniem płyt do podłoŜa naleŜy podłoŜe zamieść i oczyścić 
• następnie zagruntować odpowiednią masą asfaltową np. asfaltową emulsją anionową w 

celu odtłyszczenia podłoŜa z pyłu i kurzu dla zwiękrzenia przyczepności.  
• Mocowanie płyt do podłoŜa dokonuje się za pomocą klejów objętych normami lub 

Aprobatami Technicznymi. W strefie przykrawędziowej płyty powinny być 
dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej ilości kleju. 
Normy zuŜycia kleju i sposób uŜycia podaje jego producent.  

• Wykonać wierzchnią warstwę hydroizolacyjną z papy termozgrzewalnej na osnowie 
z tkanin polietsrowych na bazie asfaltów modyfikowanych SBS lub APP 

 
5.3.DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA BUDYNKU SZATNI 

 
• Dokładne oczyszczenie powierzchni stropu z kurzu i innych zanieczyszczeń; 
• UłoŜenie luzem płyt wełny mineralnej na stropie; 

 
6. MATERIAŁY 
 
ŚCIANY 

 
 Płyty styropianowe – typu FS 15 w płytach gr. 10 i 2 cm o wymiarach 50 x 100 cm, 

samogasnący, sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość 16 - 20 kg/m3, struktura zwarta 
bez luźnych granulek, krawędzie proste; 
 
Masa klejąca - Zaprawę klejową ATLAS STOPTER K-20 stosuje się do przyklejania płyt 
styropianowych na typowych podłoŜach mineralnych oraz do wykonywania warstwy 



 
 

zbrojonej w systemie dociepleń ATLAS STOPTER. Zaprawa STOPTER K-20 uŜyta wraz 
z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. ATLAS 
STOPTER K-20 jest suchą, mineralną zaprawą cementową, mrozo- i wodoodporną, o 
duŜej elastyczności, paroprzepuszczalności i przyczepności. Zwiększona przyczepność i 
elastyczność oraz specjalnie dobrane kruszywo (redukujące do minimum skurcze 
materiału) stanowi o jej szczególnej przydatności w systemie dociepleń budynków. MoŜna 
ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem 
wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w uŜyciu. Cechuje ją bardzo dobra urabialność i 
łatwość formowania 
 
Siatka - Odporna na działanie środków alkalicznych siatka zbrojeniowa, przeznaczona do 
zbrojenia duŜych powierzchni w ramach systemu ociepleń, do zatapiania w zaprawie 
klejowo-szpachlowej. Wielkość oczek siatki: ok. 3,5 x 4 mm. ZuŜycie: 1,1 mb/m (zakład 
10 cm), przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; 
 
Dyble – Ø 8 lub Ø 10 grzybkowe z trzpieniem plastikowym. Zastosować łączniki z grupy 
łączników przeznaczonych do styropianu, nie do wełny mineralnej; 

 
Podkład gruntujący – Gotowa emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT  słuŜy do 
gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoŜy betonowych, płyt cementowych i 
gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 
cementowo-wapiennych itp. Emulsja ATLAS UNI-GRUNT, dzięki duŜej zdolności 
penetracji, wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoŜy, powodując ich 
wzmocnienie. Poprawia przyczepność kleju do glazury i terakoty. Stosowana jako grunt 
pod posadzki samopoziomujące zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody do podłoŜa. Przy układaniu płytek ceramicznych na płytach 
paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych powierzchnię płyty naleŜy 
zagruntować emulsją UNI-GRUNT. Emulsja moŜe stanowić takŜe powłokę ochronną dla 
wylewek, ułatwia wówczas konserwację i zapobiega osadzaniu się kurzu. Emulsja 
gruntująca ATLAS UNI-GRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do 
stosowania na suchym podłoŜu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej 
elastyczność i odporność na zarysowania, a takŜe reguluje proces chłonności podłoŜa. 
Tynki i jastrychy pod wpływem działania emulsji wysychają równomiernie. Chroni ona 
podłoŜe przed szkodliwym działaniem wilgoci, jej stosowanie ułatwia późniejsze 
odrywanie tapet przy renowacji pomieszczeń. Warstwa emulsji po wyschnięciu jest 
przezroczysta. Emulsja jest niepalna, moŜna ją stosować w pomieszczeniach bez okien. 
Nadaje się na ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zagruntowana 
powierzchnia jest odporna na temperatury od -20°C do 80°C. 
  
Podkład tynkarski – Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST  słuŜy do 
przygotowania podłoŜa przed połoŜeniem szlachetnych tynków mineralnych ATLAS 
CERMIT SN, DR lub tynków Ŝywicznych. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na 
wszystkie rodzaje podłoŜy, stanowi teŜ nieodłączny element systemów dociepleń 
budynków ATLAS STOPTER i ATLAS ROKER. Masa podkładowa ATLAS CERPLAST 
jest uniwersalnym środkiem gruntującym koloru białego pod tynki mineralne i akrylowe. 
ATLAS CERPLAST produkowany jest takŜe w trzech kolorach (klinkier,brąz i grafit) pod 
tynki mozaikowe ATLAS DEKO M. ATLAS CERPLAST jest produktem wydajnym, 
bardzo wygodnym i łatwym w uŜyciu. Stosowanie masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST 
zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych 
podkładowych. ATLAS CERPLAST chroni podłoŜe, zwiększa przyczepność oraz 



 
 

redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego, tworzących się w wyniku 
niewłaściwego przygotowania podłoŜa lub jego właściwości 
 
Masa tynkarska - ATLAS CERMIT N i R to cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki 
strukturalne, przeznaczone do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych. MoŜna je stosować na wszystkich równych podłoŜach mineralnych, takich 
jak: beton, gips, tynki, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie 
dociepleń ATLAS STOPTER. 
ATLAS CERMIT N i R to gotowe do uŜycia tynki w konsystencji pasty, na bazie wodnej 
dyspersji Ŝywic syntetycznych. ATLAS CERMIT N i R są produktami wydajnymi, bardzo 
wygodnymi i łatwymi w uŜyciu. Tynki akrylowe dają powłokę przepuszczalną dla pary 
wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się duŜą odpornością na róŜnego rodzaju 
uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Produkowane w kolorze 
białym i w 120 kolorach. 
 
Tynk mozaikowy - Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do ręcznego 
wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w 
szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe itp. Tynk Charakteryzuje się 
wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. MoŜna go stosować 
na wszystkich równych podłoŜach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-
wapienne, cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach 
zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Bogata kolorystyka pozwala na duŜą 
swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów 
samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i uŜytkowych. 
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie Ŝywicy akrylowej z dodatkiem 
barwionego kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo 
wygodnym i łatwym w uŜyciu. Tynk mozaikowy daje powłokę przepuszczalną dla pary 
wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji napręŜeń. Wysoka zawartość czystego 
polimeru gwarantuje bardzo duŜą odporność na róŜnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 
atmosferyczne, mycie i szorowanie. Produkowany jest w 60 kompozycjach 
kolorystycznych. 
Uwaga: Po nałoŜeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biały. 
Właściwy kolor tynk uzyskuje po wyschnięciu. DuŜa wilgotność powietrza i niska 
temperatura moŜe spowodować wydłuŜenie czasu wiązania tynku i zmianę odcienia 
barwy. Przy stałym kontakcie z wodą moŜe się pojawić "zmlecznienie", które znika po 
wyschnięciu powierzchni. NaleŜy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoŜa. 

 
STROPODACH 
 
 Płyty styropianowe - PS-E FS 20 lub PS-E FS 30 laminowane warstwą asfaltowej papy 

podkładowej wykonanej na welonie z włókien szklanych 
  
 Emulsyjna masa asfaltowa - Do gruntowania moŜna uŜywać takich preparatów, jak np.: 

Hydrobitum RM (zuŜycie 0,4kg/m2),Emaillit BV-extra, Vedasin E-VA firmy VEDAG 
(zuŜycie ok.0,2-0,3 l/m2), preparat firmy Deitermann o nazwie Euro-lan 3K (zuŜycie 
3l/100m2 w rozcieńczeniu 1: 10) lub Dysperbit (zuŜycie 0,4kg/m2 w rozcieńczeniu 1:1). 

 
Klej do mocowania płyt – Klej Stylbit firmy Bitrex Trzebinia lub Vedatex firmy Vedag 
 
Papa wierzchniego krycia 



 
 

 
STROP POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM 
 

Lekkie maty z wełny kamiennej, w wersji z okładziną i bez okładziny, są przeznaczone do 
wykonywania izolacji cieplnej. 

 
7. PRACE DODATKOWE 
 

7.1.IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 

Północna ściana fundamentowa na odcinku kotłowni wymaga wykonania izolacji pionowej. W 
części podpiwniczonej prace związane z wykonaniem izolacji pionowej oraz osuszeniem ściany 
naleŜy wykonywać odcinkami dł. 1,5 m przy odpowiednim zabezpieczeniu wykopu. Do osuszania 
ścian przyjęto metodę mikrofalową. Metoda ta słuŜy do szybkiego suszenia wybranych 
fragmentów ścian, stropów lub posadzek. Polega na wykorzystaniu zjawiska zamiany energii pola 
elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300MHz do 300GHz) na 
energię cieplną w środowisku wilgotnym. Suszenie następuje podczas przesuwania generatora 
mikrofalowego po powierzchni przegrody. Przy uŜyciu techniki mikrofalowej proces osuszania 
moŜna ograniczyć do części budynku lub fragmentu przegrody dotkniętego wilgocią. Zaletą tej 
metody jest szybkość osuszania oraz penetracja całej grubości przegrody. Efekty, które metodami 
osuszania naturalnego lub z zastosowaniem osuszaczy osiągamy po kilku lub kilkunastu 
tygodniach, metodami mikrofalowymi moŜemy uzyskać po kilku dniach. 
Przed wykonaniem izolacji pionowej ścian naleŜy zamurować otwory zsypów węgla. Izolację 
pionową ścian naleŜy wykonać poprzez skucie istniejącego tynku cementowo-wapiennego ścian 
fundamentowych, następnie wykonaniu wyprawy tynkarskiej z 5% dodatkiem preparatu 
HYDROSTOP-PLAST. Po wyschnięciu wykonaną wyprawę wodoszczelną naleŜy zagruntować 
preparatem SIPLAST PRIMER® Szybki Grunt SBS firmy ICOPAL. Tak przygotowaną ścianę 
fundamentową zabezpieczamy folią kubełkową np. firmy Onduline. Ostatnim etapem prac 
izolacyjnych jest wykonanie osypki piaskowej. Z uwagi na zły stan tynku ścian w pomieszczeniu 
kotłowni naleŜ istniejący tynk skuć następnie powierzchnię ścian naleŜy zaimpregnować 
preparatem HYDROSTOP-GRZYBOBÓJCZY. Przed nałoŜeniem preparatu powierzchnię ścian 
naleŜy dokładnie oczyścić z grzybów, glonów za pomocą metalowej szczotki. Preparat naleŜy 
nanosić na ścianę suchą. Tak przygotowaną ścianę naleŜy otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalować farbą emulsyjną 
Uwaga: Wszystkie produkty naleŜy stosować zgodnie z kartami produktów poszczególnych 
producentów.  
 
8. PRZYJĘTY ZESTAW KOLORÓW.  
 

Kolorystykę opracowano w oparciu o paletę kolorów ATLAS 
Zastosowano następującą paletę kolorów; 

 
Oznaczenie na rysunkach     nr koloru wg. katalogu producenta 
 
1 tynk akrylowy w kolorze      0354 
2 tynk akrylowy w kolorze      0177 
3 tynk akrylowy w kolorze      0040 
4 tynk mozaikowy       220 
 
 



 
 

UWAGA: 
 

1. Ze względu na mogące wystąpić róŜnice pomiędzy kolorem wydruku, a faktycznym 
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowiązującym przy realizacji 
termomodernizacji jest nr koloru z palety ATLAS, a nie kolor elewacji na rysunkach 
dołączonych do projektu, który moŜe posiadać skaŜenia odwzorowawcze. 

2. Do wykonania kolorystyki moŜna zastosować odpowiadające kolory z palety barw innych 
firm dostępnych na rynku i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie jak: Baumit, Terranova, Bolix i inne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
II ZAŁ ĄCZNIKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, Ŝe projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Starczy wraz z kolorystyką elewacji” 

zlokalizowanego w Starczy przy ul. Szkolnej 44 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Zamierzenia inwestycyjne: 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy wraz z 

kolorystyką elewacji 

 

Lokalizacja:  Starcza, ul. Szkolna 44 

 

 

Inwestor:  Gmina Starcza 
 

 
 

 

Projektant:   mgr inŜ. arch. Witold Dominik 
na zlecenie: „MP Projekt „ 
42-110, Popów, Dąbrówka 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień, 2007 r. 

 



 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla budynku szkoły 

Informacja obejmuje m.in. 

- określenie zakresu robót dla obiektów, 

- wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

- wskazanie przewidywanych zagroŜeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, 

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

- wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 

zdrowia. 

 

2. Podstawa opracowania 

- część architektoniczna projektu budowlanego pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Starczy wraz z kolorystyką elewacji” oprac. przez. mgr inŜ. 

arch. Witolda Dominika na zlecenie: „MP Projekt” 42-110, Popów, Dąbrówka 13 

- wizja lokalna w terenie, 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 

późniejszymi zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 

401), 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 

- aktualne przepisy i normy związane z tematem. 

 



 
 

 

3. Informacja bioz – opis 

3.1. Zakres robót 

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac dociepleniowych istniejącego 

budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Starcza. 

 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pod koniec lat 60-tych 

ubiegłego stulecia. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym o 

róŜnorodnej bryle. Budynek częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii 

uprzemysłowionej z prefabrykowanych elementów typu Ł.P. sala gimnastyczna 

wykonana jest z elementów drobnowymiarowych (cegła silikatowa). Pod koniec tal 90 

tych dobudowana został do budynku szkoły jednokondygnacyjna szatnia  wykonana w 

technolog tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych. 

 
3.3. Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

3.4. Przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robót budowlanych: 

- roboty dociepleniowe, 

- roboty dachowe, 

- roboty dekarskie, 

- roboty tynkarskie, 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia […] do robót, 

których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości zaliczono: 

- roboty prowadzone na dachu, 

- roboty dociepleniowe ścian prowadzone z rusztowań, 

- montaŜ i demontaŜ rusztowań. 



 
 

 

3.5. InstruktaŜ BHP pracowników 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych naleŜy 

przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

 

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie 

Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy zapewnić 

zgodnie z rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutrgo 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy […] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

Drogi poŜarowe w istniejącym układzie komunikacyjnym. 

 

4. Uwagi końcowe 

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik 

budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126). 
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