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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlano - wykonawczego remontu elewac ji budynku 
Szkoły Podstawowej w Moskurni 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Moskurni. 
1.2. Ocena stanu technicznego elewacji oraz określenie zakresu robót remontowych. 
1.3 Instrukcją techniczną firmy Schomburg dotyczące wykonania renowacji tynków  
 zewnętrznych. 

2. Inwestor 

 Gmina Koźminek  

3. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji zespołu budynków    
naleŜących do Szkoły Podstawowej w Moskurni. 

4. Zakres opracowania projektu 

 Zakres opracowania projektu obejmuje: 

-  opis techniczny stanu istniejącego; 

-  opis  techniczny projektowanej elewacji; 

-  kolorystykę elewacji budynku gimnazjum; 

5. Opis techniczny stanu istniej ącego 

5.1 Stan istniej ący elewacji  

Budynek Szkoły Podstawowej w Moskurni składa się z następujących budynków: 
- części starej z pomieszczeniami dydaktycznymi i administracyjnymi; 
- części nowej zrealizowanej w ramach rozbudowy szkoły w której zlokalizowano  
łącznik z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz salę gimnastyczną.  

5.1.1 Część stara szkoły 

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany  
zewnętrzne wykonane są jako mury warstwowe, rodzaj warstw w kolejności od 
zewnątrz : pustak Alfa gr. 25 cm, pustka powietrzna 5 cm, z cegły pełna 12cm na. 
Ściany otynkowane od zewnątrz i wewnątrz tynkiem cem- wapiennym zatartym na 
gładko i pomalowanym farbą elewacyjną.  
Grubość ścian zewnętrznych wynosi 42 cm nie zapewnia wymaganej izolacyjności 
cieplej dla przegród budowlanych w obiektach uŜyteczności publicznej. 
Budynek ma dach płaski – stropodach pełny. ze względu na zaniŜone parametry 
cieplne wymaga docieplenia. 
Rynny, rury spustowe i pozostałe elementy elewacji wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej są powierzchniowo skorodowane i nie nadają się do ponownego  
wykorzystania po dociepleniu elewacji. 



 

5.1.2 Część dobudowana – ł ącznik z sal ą gimnastyczn ą 

Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej z elementami 
uprzemysłowionymi.  
Ściany zewnętrzne wykonane jako mury trójwarstwowe z cegły kratówki grubości  
25 cm - dwie warstwy ww. cegły przedzielone warstwą styropianu grubości 6 cm.  
Budynek ma dach płaski – stropodach wentylowany, nad salą gimnastyczną 
stropodach pełny.  
Izolacja cieplna stropodachu wykonana jest z wełny mineralnej gr. 20 cm. 
Elewacja budynku nie została wykończona – budynek nie jest otynkowany od  
zewnątrz. 

6. Obliczenie izolacyjno ści cieplnej przegród  

Obliczenia izolacyjności cieplnej ścian ujęte są w załącznikach do opisu  
technicznego.  
PoniŜej przedstawiono dane techniczne istniejących i projektowanych przegród  
oraz wyniki obliczeń: 

6.1 Część stara szkoły  

• stan istniejący - ściana trójwarstwowa z pustaka ŜuŜlobetonowego gr. 25 cm 
pustki powietrznej 5 cm i cegły pełnej gr. 12 cm murowana na zaprawie wapienno - 
cementowej, obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2,0 cm, 
- współczynnik przenikania ciepła dla istniejącej ściany wynosi k = 1,207 

  

6.2 Część nowa szkoły 

••••    stan istniejący – ściana trójwarstwowa 2 x cegła kratówka gr. 25 cm z warstwą  
styropianu w środku gr. 6 cm.  
- współczynnik przenikania ciepła dla istniejącej ściany wynosi k = 0,4224 < 0,45 
          

7. Wymagane docieplenie ścian  

7.1 Część stara szkoły 

• projektowane docieplenie ścian wg. obliczeń - warstwa styropianu FS15 - gr. 8 cm 

• po dociepleniu współczynnik przenika ciepła dla ściany  wyniesie  
          k  = 0,3837 < 0,45 

            

7.2 Część nowa szkoły 

••••    projektowana warstwa tynku podkładowego i fakturowego gr. 2 cm   

••••    po wykonaniu tynku zew. współczynnik przenikania ciepła    k = 0,4192 < 0,45 
  

 

 



 

8. Projektowane docieplenie ścian - metod ą lekk ą–mokr ą. 

Zasady wykonania docieplenia ścian budynku oparte są na ogólnych wytycznych 
zawartych w świadectwie ITB 530/94 i ITB nr 336/96 dotyczącym metody lekkiej 
mokrej.  
Przyjęta w fazie wykonawstwa technologia jak i uŜyte materiały winny posiadać 
niezbędne atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 Całość robót dociepleniowych składa się z czterech etapów: 
 - przygotowanie podłoŜa; 
 - przymocowanie płyt styropianowych do ścian zewnętrznych; 
 - zamocowanie siatki na kleju ( warstwy zbrojnej); 
 - wykonanie tynku fakturowego i powłok dekoracyjnych. 

 

9 Opis technologii wykonania robót  

9.1 Przygotowanie podło Ŝa - – metoda lekka - mokra 

9.1.1 Ściany otynkowane. 

PodłoŜem dla systemu docieplenia jest ściana ceramiczna z cegły pełnej 
otynkowana tynkiem cem. - wap. zatartym na gładko.  
Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od demontaŜu obróbek blacharskich, rur 
spustowych i zwodów odgromowych.  

 Przed przystąpieniem do docieplenia naleŜy ocenić stopień przyczepności tynku.  
Powierzchnie zmurszałego i odparzonego tynku naleŜy skuć i ponownie zatynkować 
zaprawą tynkarską cem.-wapienną. Do wyrównania małych ubytków moŜna uŜywać 
zaprawy wyrównującej. Wskazane jest aby powierzchnię tynku zagruntować uni-
gruntem. 
JeŜeli po 4 dniach próba ręcznego odrywania styropianu od tynku ściany będzie  

negatywna moŜna przystąpić do docieplania. 

9.1.2 Ściany nieotynkowane. 

 W ramach przygotowania podłoŜa ściany naleŜy zmyć i usunąć luźno przylegające 
cząstki. Następnie ściany naleŜy zagruntować uni-gruntem i przeprowadzić próbę  

przyczepności zaprawy klejowej do podłoŜa jw. 

9.2 Przymocowanie płyt styropianowych  

 Warstwę termoizolacji w systemie stanowią płyty styropianowe 100 x 50 cm 
samogasnące FS 15 gr. 10cm, odpowiadającego normie PN - B/20130.  
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy płyty styropianowe były sezonowane 
min. dwa miesiące co wyeliminuje ich skurczliwość i powstawanie szczelin na stykach.  
Płyty przykleja się do ściany masą klejącą  w kierunku od dołu do góry mijankowo. 
Zaprawę klejową przygotowuje się zgodnie z zaleceniami producenta, przy temp. 
powietrza powyŜej +5oC w dniach bezdeszczowych. 
 



Wypełnienie szczelin między stykami płyt masą klejową jest niedopuszczalne.  
Po przyklejeniu płyt styropianowych nie naleŜy wykonywać dalszych prac przez okres  
min.2-3 dni. Szczeliny większe jak 2 cm wypełnić paskami styropianu. Nie dopuszcza 
się by spoiny między płytami były większe niŜ dwa milimetry. Wskazane jest by płyty 
przykleić od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych o 1/2 długości płyt. 

 Do uzyskania równej powierzchni warstwę styropianu naleŜy powierzchniowo 
zeszlifować papierem ściernym, po czym moŜna przystąpić do ich mocowania do  
ściany za pomocą łączników – kołków z tworzywa z rozmieszczeniem po 4 szt/m2.    

9.3 Wykonanie warstwy zbrojonej. 

 Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej naleŜy wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna 
szklanego impregnowanego tworzywem odpornym na związki alkaliczne. 
Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod 
warstwę tynku.  
Na warstwę styropianu nałoŜyć pacą zębatą masę klejową o grubości ca 3mm i 
rozprowadzać pasami pionowymi po powierzchni styropianu.  
Pas siatki odpowiedniej długości wcisnąć w masę klejącą a następnie na powierzchni 
przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej gr. około 2 mm w celu 
całkowitego przykrycia siatki. Po wyschnięciu kleju wszelkie nierówności muszą być 
zeszlifowane papierem ściernym. 
Krawędzie ścian (przy oknach, drzwiach, naroŜniki budynku, dolne części budynku)  
wzmocnić dodatkową siatką zbrojną. 

9.4 UłoŜenie warstwy fakturowej.  

9.4.1 Tynk szlachetny fakturowy  

Zaleca się na warstwę zbrojącą nanieść gotowy podkład tynkarski , wałkiem lub 
pędzlem który ma za zadanie utworzyć szorstką powierzchnię wzmacniającą 
przyczepność tynku fakturowego i odizolowanie pod względem chemicznym warstwy 
tynku od podłoŜa. Po wyschnięciu moŜna przystąpić do nałoŜenia zaprawy mineralnej, 
proces nakładania dzieli się na trzy fazy: naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie 
nadkładu i fakturowanie.  
Projektuje się warstwę fakturową z tynku mineralnego o strukturze „baranek”-  
średnioziarnistego o gr. 2 mm w kolorze białym lub szarym. 

9.4.2 Z tynku strukturalnego   

W części cokołowej elewacji przewidziano tynk dekoracyjny mozaikowy na bazie Ŝywic 
akrylowych o strukturze ziarnistej z kolorowych kamyczków – paleta barw Atlas 319. 
PodłoŜe dla tynku winno być identycznie wykonane jak dla tynków szlachetnych. 
Masę – granulat fakturowy naleŜy nakładać po 24 godzinach od zagruntowania podłoŜa 
klejem. 
Szczegółowa technologia wykonania tynku winna być zgodna z zaleceniami  
producenta materiałów i wyrobów do wykonania elewacji. 
 



9.5 Malowanie tynku zgodnie z przyj ętą kolorystyk ą 

Tynk po sezonowaniu min. 2 tygodnie naleŜy zagruntować środkiem Unigrund-K 
rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:5.  
Kolorystykę elewacji uzyskuje się poprzez pomalowanie tynku fakturowego farbami 
akrylowymi np. REVADRESS – ACS-acryl (2 warstwy – podkładowa i 
nawierzchniowa). Do czasu wyschnięcia powłokę naleŜy chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 
Zgodnie z załączonymi rysunkami kolorystykę tynku na elewacji projektuje się w 3 
kolorach: 
-  kolor zielony          - o symbolu  L 070 

-  kolor pomarańczowy        - o symbolu  L 085    

-  kolor Ŝółty           - o symbolu  FTN 176 

        * wg palety barw Schomburg 
9.6 Wymiana rynien i rur spustowych 

 Rynny i rury spustowe naleŜy wymienić na wykonane z blachy stalowej  
ocynkowanej i pomalować zgodnie z przyjętą kolorystyką. 

9.7. Część dobudowana  - tynk zewn ętrzny 

9.7.1 Wykonanie podkładu z tynku cem- wapiennego zatarteg o na gładko  

 Powierzchnie zew. ścian naleŜy otynkować tynkiem cem- wapiennym  
dwuwarstwowym składającym się z obrzutki i warstwy wierzchniej zatartej na gładko.  

9.7.2 Warstwa tynku fakturowego  – wykonać analogicznie jak w pkt. 9.4.1 

9.7.3  Część cokołowa z tynku strukturalnego ( tynk mozaikowy )  - wykonać  
analogicznie jak w pkt. 9.4.2  

9.7.4  Malowanie farby fakturowej  - wykonać analogicznie jak w pkt. 9.5 

10. Zadaszenie wej ścia głównego 

 Projektuje się zadaszenie firmy  TS Aluminium przygotowane fabrycznie do  
montaŜu wg. wymiarów wziętych z natury. 
Konstrukcję dachu stanowią profile aluminiowe systemowe TS, wypełnienie  
poliwęglanem wielokomorowym.  
Konstrukcja punktowo wsparta jest na słupach systemowych TS.  

11. Zestawienie rysunków 

11.1 Rys.  nr 1 Schemat elewacji  na rysunkach    skala 1: 500 

11.2 Rys.  nr 2 Elewacje A B C D      skala 1: 150  

11.3 Rys.  nr 3 Elewacje E F G H I      skala 1: 150 

11.4    Rys.  nr 4 Zagospodarowanie wejścia głównego do szkoły skala 1:   50 

11.5 Rys.  nr.5 Rzut dachu zabudowy wejścia    skala 1:   50 


