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3. RoBoTY REMoNTowE NA ZEWNĄTRZ BuDYNKu

3.1 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych

3.1.1 RoboĘ wstępne i przygotowawcze

Przed przystqpieniem do wykonywania robót na|eży uzyskać wsze|kie zgody i zezwo|enia Wymagane
pzepisami prawa/ W tym przede wszystkim zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Rozpoczęcie robót
na|eży poprzedzić wygrodzeniem chodnika wzdłuŻ e|ewacji północnej oraz ustawieniem stosownego
oznakowania ' Ze wzg|ądu na wykopy oraz charakter robót, roboĘ na|ezy prowadzić w okresie
wakacyjnym, Ze wzg|ędu jednak na ogó|nodostępność boiska pzy|egającego do budynku sa|i
gimnasĘcznej, wygrodzenie powinno być pełne iszcze|ne.

3,I.2 P rzy gotowa n ie podłoża
. . Budynek będzie odkopany z jednej strony (od frontu).

. od strony podwórka naIezy rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej, Po rozebraniu
nawierzchni, na|eży rozpocząć wykonywanie wykopu, az do poziomu posadowienia budynku.
W wykopie Ęm zostanie ułozony drenaz opaskowy orazwykorzystany zostanie do wykonania
izo|acji poziomej i pioJ:ł,"ł,T,H3l|!',l"E,.tr*t.,g?.T3fl:*uz.brojenia terenu wykop na|ezy
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wykonywać ręcznie ofaz z zachowaniem na|eżytej ostrożności.
. Wykop powinien mieć szerokość umoz|iwiajqcą wykonanie odwiertów iniekcyjnych (min. B0cm)
. Po wykonaniu wykopu, na|ezy usunąć wszystkie Ęnki zewnętzne, az do poziomu ocieplenia

nad cokołem oraz usunąć pozostałości Ęnków zewnętznych ponizej poziomu terenu
. ścianę nalezy przygotować do wykonania wtórnej pionowej izo|acji zewnętrznej wpaez

odtłuszczenie, odpylenie T wyrównanie. Powierzchnia powinna być bez kawern, ubytków,
wypukłości, pęknięć (luźne części nalezy usunqć, wypukłości powyżej 2 mm z|ikwidowaćprzez
skuwanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyzej 2 mm i rysy o szerokości więkzej nż 3-
4 mm wypełnić systemowq zaprawq naprawczq na bazie cementu.

. Miejsca porażone bio|ogicznie w postaci ko|onii g|onów, grzybow i p|eśni należy oczyścić
poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie |ub zdrapanie, a następnie przemyć gotowym do urycia
preparatem do zwa|czania g|onów na elewacjach

. Wytrasować i wywiercić w poziomej spoinie otwory iniekcyjne, w które po ozyszczeniu pnez
odessanie |ub przedmuchanie czysĘm powietrzem pod ciśnieniem, zostanie zaap|ikowany
krem iniekcyjny.

o Po zask|epieniu otworów iniekcyjnych i przeschnięciu ściany, zaimpregnować catość
preparatem głęboko penetrującym, wzmacniajqcym podłoze, Jest to speda|ny środek
gruntujqcy na bazie rozpuszcza|nikowej oraz o działaniu wzmacniajqcym na podłoża kryĘczne
wewnątz i na zewnqtrz

. Wszystkie Ęnki zewnętrzne powyzej poziornu terenu ok. 30cm na|ezy wykonać z tynków
renowacyj nych posiadający cerĘrfi kat WTA

3.1.3 lzo|acja zewnętrzna
Po odkopaniu przeznaczonej do uszcze|nienia ściany na|ezy ją starannie oczyścić i ocenić stan
powierzchni. Konieczne jest usunięcie |uźnych i niezwiqzanych bądź skorodowanych fragmentów
muru, wydrapanie słabych i zaso|onych spoin, skucie starych Ęnków, usunięcie powłok izo|aryjnych
oraz innych materiałów mających WpłyW na przyczepność następnych warstw' Bezwzg|ędnie usunąć
nalezy stare smołowe powłoki uszczelniajqce, o i|e takie wystqpiq.
Po oczyszczeniu powiezchni muru i skuciu zniszczonych warstw wszelkiego rodzaju ubytki, kawemy,
puste spoiny naprawić/uzupełnić systemową zaprawa naprawczq. Naprawę na|ezy wykonać za
pomocq szpachlówki uszcze|niającej, która moze być układane na wi|gotnym podłożu. Na ścianach
zewnętrznych, na których hydroizo|acja wykonana będzie z mas KMB, naprawa ubytków o głębokości
do 5 mm moze być wykonana przez tzw, szpach|owanie drapane z zastosowaniem tej samej masy
KMB (warstwy tej nie w|icza się do grubości powłoki hydroizolacyjnej).
MateriaĘ bitumiczne wymagajq re|atywnie suchego podłoŻa, konieczne moze być zatem stosowanie
dodatkowych zabiegów. W obszarze styku ławy fundamentowej ze ścianą nalezy się |iczyć ze znaenie
podwyższonq wi|gotnością. D|atego tez w Ęm obszarze (na ścianie fundamentowej jest to pm o
szerokości przynajmniej 25 cm) na|ezy bezwzg|ędnie usunąć $eże|i istniejq) stare bitumiczne powłoki
uszcze|niające, wykonać Wstępne uszcze|nienie szpachlówkq uszcze|niającą oraz wykonać wyob|enie o
promieniu Ę6 cm ze szpach|ówki uszcze|niajqcej.
Należy też sprawdzić, czy na powierzchni ściany nie występujq rysy bqdź spękania. Poniewaz na tym
etapie na|ezy je naprawić. Konieczne jest także sprawdzenie stabi|ności obsadzenia pzechodząrych
przez ścianę rur insta|acyjnych.
W przypadku rys o szerokości rozwarcia do 3mm, nnłaszczajeś|i przechodzqwzdłuil spoin, które nie
stanowią jeszcze zagroŻenia dla konstrukcji budynku, nalezy je wypełnić szpachlówkq uszcze|niajqcą.
Izo|acja pionowa musi być szcze|nie połqczona z przeponq poziomą' Aby zapewnić szcze|ność tego
miejsca, wtórna izo|acja pionowa powinna być wykonana na elemencie konstrukcyjnym (ścianie), nie
dopuszcza się do jej wykonywania na Ęnku. Z tego powodu do wykonywania wtórnych izohcji
pionowych nie stosuje się roztworów ani emu|sji (wymagają oĘnkowanego podłoza)'
Gotowq powłokę wodochronną na|ezy chronić przed uszkodzeniem podczas zasypywania, popnez
przyk|ejenie punktowe płyt ze sĘropianu. Szczegoły wykonania izo|acji ściany fundamentołrlej
pokazano na rysunku A10.
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3.11 Piłkochwyt wzdłuż ściany budynku

Konstru Kcja piłt(ochwytu:
Słupki piłkochwytu z profili stalowych orynkowanych 100x100x4mm ma|owany farbą
chlorokauczukową w koloae zielonym, na|eży montować w tu|ejach stalowych 110x110 o długości 70
cm obsadzonych w fundamentach żelbetowych z betonu B25 o wymiarach 50x50x110 cm w rozstawie
osiowym co 300 i 600cm, Zbrojenie fundamentu wykonać z czterech prętów fi 12mm połączonymi w
trzech poziomach drutem fi 6mm. Montaz słupków można wykonać po całkowiĘm Wyschnięciu betonu
t,j, po ok. 5-7 dniach.
Słupki nalezy stężyć Za pornocą ryg|i stalowych ocynkowanych o pzekroju 60x40x4mm malowanych
chlorokauczukiem w koloae zielonym.
Siatka piłkochwytu _ bezwęzłowa| z polipropylenu w ko|orze zie|onym, grub. 5mm o oczkach
B0x8Omr^n przeznaczona do montowania na zewnątz. Siatka 9órą podtrzymywana linką sta|ową
ę4mm napinaną za pomocą śruby rzymskiej
Szczegótowe rozwiązania pokazano na rysunku A12. Rzędna posadowienia wierzchu fundameniiJ
wynosi 204,95 m n.p.m.

Więcej danych technicznych / w tym część rysunkowa/ dostępne w Projekcie budow|ano-
WykonaWczym na wykonanie izoIacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych oraz robót
naprawczych w budynku sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 8 w piotrkowie Trybunalskigm
przy u|. H. Sienkiewicza 8 dz. nr ewid. 1.O5.obręb 22. opracowanego przez ,, projEKtANt,, arch. Arch.
Ewa Katarasińska iAnna Nowak- Projektowanie Architektoniczne i Urbanistyczne, obsługa Inwestycji;
97-300 Piotrków Trybuna|ski u|' H' Sienkiewicza 24/3L

Dostępne na stronie internetowej rĄJww.piotrkow'pt w BIP/ Zamówienia Pubticzne/ogłoszenie
Przetargów/Rok 2ot6 / | półrocze/ poz.Z


