PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY termomoderniczacji

Budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny, ul. Peowiaków 24
I. WSTĘP.
1. Przedmiot opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.Peowiaków 24
w Zamościu.

Równolegle z pracami termomodernizacyjnymi przyjęto wykonanie
nastepujących prac budowlanych:

2. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa "ul.Peowiaków 24" w Zamościu,
reprezentowana przez Zarządcę: Zakład Gospodarki Lokalowej
S-ka z o.o. w Zamościu, ul Peowiaków 8, 22-400 Zamość

- prace termoizolacyjne na elewacji prowadzić na głębokość ok.0.3-0.5 m
poniżej poziomu terenu, remontując jednocześnie opaskę wokół
budynku,

3. Podstawa opracowania: umowa 5/3/PO/WM/projekt/2012 zawarta dnia
14 lutego 2012 r. pomiędzy autorem niniejszego opracowania
a mgr inż. Stanisławem Koziejem - Prezesem Zarządu.

- na ścianie wschodniej wykonać mocowanie do ściany elewacyjnej kotew
umożliwiających ew. zainstalowanie daszku nad wejściem do lokalu,

4. Założenia techniczne do projektu na podstawie opracowania:
"AUDYT ENERGETYCZNY budynku mieszkalnego przy ul.Peowiaków 24"
w Zamościu" - BIOPOLINEX S-ka z o.o. 20-128 Lublin, ul.Lwowska 4.
5. Uzgodnienia z Zarządcą i Inwestorem.
II. OPIS TECHNICZNY.

- wymianę na nowe: rynien i rur spustowych d=120 - rynny zamieniono
z leżących na gzymsie na wiszące poza gzymsem,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową we wskazanych na rysunkach
miejscach i wg jej zestawienia na oddzielnym rysunku, przyjęto okna
z PCV o współczynniku Umax = 1.5 W/m2K, w wymienianych oknach i drzwiach
balkonowych należy zainstalować nawiewniki o współczynniku infiltracji
wynoszącym a=0.3m3/mhdaPa2/3, nowe okna piwniczne (wg rys.) wykonać z PCV
jako szczelne, uchylne o współczynniku Umin=1.5W/m2K

1. Stan istniejący.
Przedmiotowy budynek wielorodzinny w powstał w drugiej połowie XX w
w technologii tradycyjnej. Wymiary budynku 52.6 m x 11.8 m.
Posiada cztery kondygnacje. W całości rzutu podpiwniczony.
Budynek trzyklatkowy. Ściany z cegły ceramicznej i silikatowej.
W budynku otwory w części posiadają stare drewniane okna, oraz w części
nowe wymienione na PCV.
Powierzchnia zabudowy - 620.7 m.kw.
Kubatura
- 9 558.0 m.szesc.

- wykonać nowe obróbki blacharskie: parapetów, gzymsów, murków attykowych,
cokołu, okrawędziowania płyt balkonowych, loggi itp
z blachy powlekanej gr. 0.55 mm w kolorze ciemny brąz,
- instalacje odgromowe istniejące (pionowe odcinki) przełożyć w ruraż
prowadzony pod warstwą styropianu, na wysokości ok.0.8-1.0 m nad
poziomem tereny zainstalować skrzynkę kontrolną wg PN,
- elementy stalowe balustrad i barierek balkonowych, loggi i portfenetrów
oczyścić i malować farbą podkładową i wierzchniną odporną na warunki
atmosferyczne,

2. Założenia techniczne - opis prac termomodernizacyjnych:
Przyjęto technologię bezspoinowego systemu dociepleń BOLIX.
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem elewacyjnym
o współczynniku przewodzenia ciepła 0.031 W/m2K grubość 10.0 cm,
metodą bezspoinową, wykończenie powierzchni tynkiem silikonowym,
- ocieplenie stropu poddasza granulatem z wełny mineralnej o współczynniku
przewodzenia ciepła 0.031 - grubość 16.0 cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem j.w. grubość 10.0 cm.
- ocieplenie stropodachu nadbudówki - styropianem laminowanym
(0.04 Wm2K) gr.16.0 cm

- wykonać remont zadaszenia nad wejściem do budynku poprzez ew.wymianę
pokrycia, opierzenia i malowanie elementów stalowych farbą j.w.
- na elewacji budynku w widocznych 3-4 miejscach nanieść metodą natryskową
numerację administracyjną budynku przy pomocy szablonu,

Stropodach - granulatz wełny min. 16.0 cm - (0.031W/m2K)

Ściany ndbudówki ocieplić stosując wyprawę tynkarską silikonową BOLIX na styropianie gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2 wg rysunku kolorystyki elewacji

Stropodach - płyty styropian laminowany 16.0 cm - (0.04 W/m2K)

OZNACZENIA
Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Wyprawa tynkarka BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji
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Stolarka do wymiany(PCV-U=1.5W/m2K) wg zestawienia - rys.nr13
z zainstalowaniem nawiewników - wymagany współczynnik infiltracji
dla okien i drzwi balkonowych wynosi: a=0.3m3/mhdaPa2/3
Obróbka blacharska elementów architektonicznychvjak: gzymsu, cokołu,
murku, daszku, itp z blachyvpowlekanej w kolorze c.brąz - rys.nr d11
Obróbki blacharskie i parapety do wymiany
z blachy powlekanej w kolorze c.brąz
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rury spustowe (ew.do przełożenia) rynny do wymiany na wiszące
poza gzymsem - rys. nr d9 - z blachy powlekanej w kolorze c.brąz
do wysokości 200 cm na poziom terenu
wykonać warstwy zbrojące o podwyższonej
odporności mechaniczno-udarowej (min 70J)
wg załączonej instrukcji HD BOLIX

Na wszystkich otworach okiennych
i drzwiowych należy wykonać narożniki
ze styropianu w kształcie litery "L"
i kryć siatką z klejem wg rys. nr d10
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Stropodach - granulat z wełny min. 16.0 cm - (0.031W/m2K)
Stropodach - płyty styropian laminowany 16.0 cm - (0.04W/m2K)

Ściany nadbudówki ocieplić stosując wyprawę tynkarską silikonową BOLIX na styropianie gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2 wg rysunku kolorystyki elewacji
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OZNACZENIA
Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX
na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Wyprawa tynkarka BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji
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Stolarka do wymiany(PCV-U=1.5W/m2K) wg zestawienia - rys.nr13
z zainstalowaniem nawiewników - wymagany współczynnik infiltracji
dla okien i drzwi balkonowych wynosi: a=0.3m3/mhdaPa2/3
Obróbka blacharska elementów architektonicznychvjak: gzymsu, cokołu,
murku, daszku, itp z blachyvpowlekanej w kolorze c.brąz - rys.nr d11
Obróbki blacharskie i parapety do wymiany
z blachy powlekanej w kolorze c.brąz
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Na wszystkich otworach okiennych
i drzwiowych należy wykonać narożniki
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Stropodach - granulat z wełny min. 16.0 cm - (0.031W/m2K)
Stropodach - płyty styropian laminowany 16.0 cm - (0.04W/m2K)

Ściany nadbudówki ocieplić stosując wyprawę tynkarską
silikonową BOLIX na styropianie gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K)
na siatce min 165 g/m2 wg rysunku kolorystyki elewacji

O1

O4

Elewacja PŁN

OZNACZENIA
Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Wyprawa tynkarka BOLIX na styropianie
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wg rysunku kolorystyki elewacji
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Elewacja PŁD
Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX
na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Stolarka do wymiany(PCV-U=1.5W/m2K) wg zestawienia - rys.nr13
z zainstalowaniem nawiewników - wymagany współczynnik infiltracji
dla okien i drzwi balkonowych wynosi: a=0.3m3/mhdaPa2/3
Obróbka blacharska elementów architektonicznychvjak: gzymsu, cokołu,
murku, daszku, itp z blachyvpowlekanej w kolorze c.brąz - rys.nr d11
Obróbki blacharskie i parapety do wymiany
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Stropodach - granulat z wełny min. 16.0 cm - (0.031W/m2K)

Stropodach - płyty styropian laminowany 16.0 cm - (0.04W/m2K)
Ściany nadbudówki ocieplić stosując wyprawę tynkarską silikonową BOLIX na styropianie gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2 wg rysunku kolorystyki elewacji
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Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX na styropianie
gr. 10.0 cm - (0.031W/m2K) na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji

Wyprawa tynkarka BOLIX na styropianie
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OZNACZENIA
Wyprawa tynkarka silikonowa BOLIX
na siatce min 165 g/m2
wg rysunku kolorystyki elewacji
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Stolarka do wymiany(PCV-U=1.5W/m2K) wg zestawienia - rys.nr13
z zainstalowaniem nawiewników - wymagany współczynnik infiltracji
dla okien i drzwi balkonowych wynosi: a=0.3m3/mhdaPa2/3
Obróbka blacharska elementów architektonicznychvjak: gzymsu, cokołu,
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z blachy powlekanej w kolorze c.brąz
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ZESTAWIENIE STOLARKI drzwiowej i okiennej
oznaczenia

ul.Peowiaków 24 - Zamość
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z zainstalowaniem nawiewników - wymagany współczynnik infiltracji
dla okien i drzwi balkonowych wynosi: a=0.3m3/mhdaPa2/3

Uwaga: wymiary sprawdzić na budowie
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