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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO  

zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, dz. nr: 1575/10,  
obręb ew. nr 18 
 
dla: Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku  

 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203  

 

sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Ekspertyza techniczna 
 

do projektu budowlanego docieplenia ścian budynku administracyjnego zlokalizowanego  
przy ul. Baranowickiej 203 w Białymstoku, 

dz. ew. nr: 1575/10, obręb ew. nr 18. 
 

 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem trzykondygnacyjnym, wykonanym w 

technologii tradycyjnej, podpiwniczonym. 
Na podstawie oględzin przeprowadzonych w czerwcu 2017 roku oceniam stan 

techniczny budynku na zadowalający i umożliwiający wykonanie następujących prac 
budowlanych: 
• wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm EPS 70-040 

FASADA oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą BSO. 
• wykonanie docieplenia cokołów budynku styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8 cm (10 

cm poniżej terenu) oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą 
BSO (zaleca się zastosowanie wyprawy tynkarskiej mozaikowej). 

 
 
Ww. prace budowlane nie wpłyną niekorzystnie na konstrukcję i bezpieczeństwo obiektu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wszelkie prace przy realizacji robót budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy 
realizować w zakresie przepisów BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA BUDOWNICTWA l PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DNIA 27 
MARCA 1972 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA l HIEGIENY PRACY PRZY   
WYKONYWANIU   ROBÓT   BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH  l ROZBIÓRKOWYCH . 

 1. Zakres robót. 

W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na dociepleniu istniejącego 
budynku administracyjnego styropianem, wykończenie elewacji wyprawą tynkarską 
cienkowarstwową, demontaż i montaż obróbek blacharskich, roboty zewnętrzne 
towarzyszące. 

 2. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji bądź rozbiórce. 

Na terenie inwestycji nie występują budynki, które podlegają rozbudowie, adaptacji bądź 
rozbiórce. 

 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. 

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

a) Elementy konstrukcji i wykończenia budynku – niebezpieczeństwo upadku lub 
uderzenia spadającym przedmiotem, 

b) całość robót – niebezpieczeństwo związane z pracującymi maszynami i 
urządzeniami, a w szczególności będącymi w ruchu, ich elementami oraz  
możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy 
urządzeń lub izolacji kabli zasilających. 

 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP oraz udzielić im 
informacji dotyczącej odpowiednich służb i sposobu ich zawiadomienia w razie 
wystąpienia zagrożeń lub wypadków, a także określić drogi i sposób ewakuacji. 

 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia. 

                W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić warunki 
 ogólne BHP a w szczególności: 
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a) ogrodzenie, tablice informujące o niebezpieczeństwie, zabezpieczenia miejsc 
pracy np.: barierki, krawężniki, zadaszenia ochronne, 

b) środki zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, odzież ochronna, osłony, pasy 
asekuracyjne, 

c) wyznaczenie stref niebezpiecznych , placów składowych i ciągów komunikacji 
technologicznej na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie budowy, 

d) zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla potrzeb osób 
pracujących i przebywających na budowie, 

e) zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z 
budowy, 

f) opracowanie odpowiednich instrukcji obsługi maszyn i urządzeń i umieszczenie 
ich w widocznym miejscu w pobliżu maszyn i urządzeń, 

g) zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku na 
budowie, 

h) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP, 

i) przestrzeganie konieczności badań okresowych pracowników (w szczególności 
przy pracach na wysokości). 

j) elementy umożliwiające sprawną ewakuację np.: antypoślizgowe elementy 
rusztowań, tymczasowe utwardzenia dojść, odpowiednie drabiny i pochylnie, 

k) odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych. 
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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO 
 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia ścian budynku administracyjnego 
zlokalizowanego przy ul. Baranowickiej 203, na dz. nr: 1575/10 w Białymstoku oraz 
dobór kolorystyki elewacji. 

 
2. Zagospodarowanie działki – stan istniej ący 

Zamierzona inwestycja nie wymaga zmiany istniejącego stanu zagospodarowania 
działki, tj. układu komunikacyjnego, zieleni, przyłączy instalacyjnych. Nie przewiduje się 
również adaptacji czy rozbiórek. 

 
3. Zagospodarowanie działki – stan projektowany 

Układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem 
wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni – istniejące. Brak urządzeń budowlanych 
związanych z przedmiotowym obiektem. 

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działki 

Ze względu na brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu, wielkości 
określających poszczególne powierzchnie nie podaje się. 

 
5. Konserwacja zabytków 

Teren inwestycji oraz budynek nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
6. Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę 

Nie dotyczy. 
 
7. Zagro żenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi 

Projektowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska ani higieny 
oraz zdrowia użytkowników. 

 
8. Kolizje z infrastruktur ą techniczn ą 

Projektowane docieplenie nie spowoduje kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
9. Obszar oddziaływania 

Projektowane docieplenie nie zmieni obszaru oddziaływania obiektu objętego 
opracowaniem. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO 
 
 1.1. Podstawa opracowania.  
 

1. Sugestie Inwestora. 
2. Wizja w terenie połączona z oględzinami przedmiotowego budynku. 
3. Instrukcja wykonywania dociepleń materiałami firmy BAUMIT. 

 
 1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu  
 
Projekt zakłada docieplenie budynku administracyjnego. 
 
 1.3. Charakterystyczne parametry techniczne  
 
Obiekt stanowiący przedmiot opracowania jest trzykondygnacyjnym budynkiem 
administracyjnym wykonanym w technologii tradycyjnej, podpiwniczonym. Układ ścian 
nośnych - krzyżowy 
 
Ściany konstrukcyjne: murowane gr. 42 cm. 
 
Ściany zewnętrzne osłonowe: murowane gr. 42 cm. 
 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: murowane gr. 24÷30 cm. 
 
Ściany wewn. działowe: murowane gr. 11÷20 cm. 
 
Stropy: betonowe płyty prefabrykowane gr. 14 cm. 
 
Dach: płaski, dwuspadowy z zewnętrznym odprowadzeniem wód opadowych. Pokrycie 
dachowe – 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku. 
 
Obróbki blacharskie: podokienniki oraz obróbki blacharskie – z blachy powlekanej i 
ocynkowanej. W związku ze zmianą grubości ścian od zewnątrz obróbki należy zdjąć i 
wymienić na nowe, gdyż te nie kwalifikują się do ponownego użytku. 
 
Gabaryty budynku: 

• wysokość......................................................9,40 m 
• szerokość .......................................14,45 i 16,20 m 
• długość............................................15,10 i 30,65 m 
• kubatura..................................................6718,42 m³ 
• pow. zabudowy..........................................714,72 m² 

 
 1.4. Rozwi ązania projektowe  

 
1. Planowane usprawnienia zwi ązane z dociepleniem  

 
• wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm  

EPS 70-040 FASADA oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - metodą 
BSO. 
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• wykonanie docieplenia ścian cokołów budynku styropianem ekstrudowanym XPS gr. 8 
cm (10 cm poniżej terenu) oraz wykończenie elewacji w technologii lekkiej mokrej - 
metodą BSO (zaleca się zastosowanie wyprawy tynkarskiej mozaikowej). 

 
 Do docieplenia ścian budynku stosuje się metodę lekką – mokrą metodą BSO w 
systemie BAUMIT lub innym, z tynkami akrylowymi lub innymi. 
Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać złożonym systemem izolacji cieplnej 
budynków (tzw. ETICS – Esternal Thermal Insulation Composite System). Jest to nowa 
obowiązująca nazwa  systemu BSO (bezspoinowy  system ociepleń) lub inaczej nowa 
nazwa  metody lekkiej mokrej. 
 
DOCIEPLENIE BUDYNKU 
 
Ze względu na panujące w terenie specyficzne warunki atmosferyczne (wysoka wilgotność 
i zanieczyszczenie powietrza), widoczne zagrzybienia i zaglonienia elewacji zaleca się 
metodę lekką-mokrą z atestami potwierdzającymi zabezpieczenie elewacji od zagrzybień i 
zaglonień. 
 
Prace nale ży prowadzi ć pod nadzorem osoby posiadaj ącej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 
 

2. Wymagania ogólne  
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z dociepleniem elewacji powinny być  

zakończone zabezpieczone wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, 
zakończone roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku. Wyschnięte 
powinny być wszelkie zawilgocenia, zapewnione  odprowadzenie wody opadowej poza  
lico ścian. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, 
stosować wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz 
Aprobacie Technicznej . 

Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i 
farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie 
wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
(wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosując ochronne 
siatki na rusztowania. 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces 
wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce. 
Jednolito ść barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej  partii 
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzale żniony jest od warunków podło ża, 
temperatury i wilgotno ści powietrza. W przypadku stosowania produktów o ro żnych 
numerach seryjnych nale ży je przez rozpocz ęciem prac dokładnie ze sob ą 
wymiesza ć. 
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3. Przygotowanie podło ża 
 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność (kurz, pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod 
ciśnieniem, nawet z użyciem detergentów). 

W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego 
tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy 
go usunąć. 

Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie 
chłonne oraz piaszczące zagruntować środkiem np.: Baumit TiefenGrund . Podłoża, na 
których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku przygotowane 
w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka 
neutralizującego np.: Baumit SanierLosung ( roztwór do usuwania grzybów i alg). Nie 
jest konieczne spłukiwanie roztworu. Po  wyschnięciu powierzchni nie powinien być 
widoczny połysk. 

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. 
Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju 
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). 
Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. 
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania 
próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy wzmocnić podłoże. Zastosować  
technologię mocowania styropianu  kotwami np.: Baumit  StarTrack.  

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży 
drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania 
ościeżnic. 

Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską 
(podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). 
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o 
odpowiedniej (zmiennej) grubości. 
 

4. Mocowanie płyt styropianowych  
 

Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy 
stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się 
pokrywać ze złączami płyt prefabrykowanych. 

Rysunek  1. Ułożenie płyt izolacji termicznej . 
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Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów 
okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno 
dociskając jedna do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości w co drugim 
rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - 
mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z 
pominięciem narożników budynków. W trakcie układania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach 
stykania się płyt nie powinno być kleju.  

 

5. Nakładanie kleju  
 

Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty, jak również pasmem, 
wzdłuż obrzeża. 

Rysunek 2. Schemat rozmieszczenia  zaprawy klejowej. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość 
warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. 
Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast 3 punkty po środku 
płyty mniej więcej wielkość dłoni. 

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. 
Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 
znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. 

Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie 
promieni słonecznych. W takim przypadku przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i 
odkurzyć. 

Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, 
wynoszącą co najmniej 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była 
równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). 
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W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za 
pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm . Ilość masy klejącej i grubość jej 
warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę 
należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 
24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm 
wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału izolacyjnego. 

 
6. Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych  

 

Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne 
poprzez zastosowanie łączników mechanicznych ( kołków/dybli ). Zaleca się zastosować 
łączniki np.: EJOTHERM STR U – łącznik tworzywowo – metalowy z kontrolą poprawności 
zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych. Trzpień stalowy wkręcany. Zastosować 
dodatkowo thermo–dyble – zaślepki np.: Ejotherm STR EPS  – białe. W strefie 
krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków rozporowych niż na pozostałej 
powierzchni ściany . 

Ilość zużycie ł ączników 
mechanicznych na 1 m² 

Zalecenia 

 

Strefa wysoko ści (m) Kraw ędź Powierzchnia 

0-8 8 6 

8-20 10 6 

>20 14 6 

Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość  
zgodną  z rodzajem łącznika . Długość łącznika jest sumą następujących wymiarów: 
 
Głębokość zakotwienia danego łącznika: 
grubość ew. tynku starego 
+ grubość warstwy kleju/zaprawy 
+ grubość płyty izolacyjnej 
= długo ść łącznika  
 
Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową. Dla 
ścian murowanych  stosowane są łączniki z długą strefą rozporową.  Długość i średnica 
łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Ich 
liczba wynika z wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ). Mocowanie  
wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Należy zastosować równomierny 
rozstaw kołków. Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy 
wykonywać wiertarkami, bez użycia udaru. 
 
W celu wyeliminowania mostków termicznych nale ży zastosowa ć technologi ę 
monta żu łączników z wykorzystaniem tzw. termodybli.   
Technologia  zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt 
biedronki”.   
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Technologia polega na zagłębionym zamontowaniu łącznika, a miejsce zagłębienia zostaje 
wypełnione zaślepką wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje 
redukcja mostków termicznych w miejscu osadzenia łączników i zapobiega powstaniu 
śladów widocznych po ich zamocowaniu. 
 

7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą 
 

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed 
wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod 
kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm (zbrojenie 
diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. 

Naroża przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych 
z siatką zbrojącą osadzonych w zaprawie klejowej. 

Rysunek 3. Zbrojenie diagonalne. 
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Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później 
niż po 14 dniach od ich przyklejenia. 

W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast 
tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie 
wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być 
widoczne. 

Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy 
tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10cm. 

Na wszystkich  narożnikach zewnętrznych zastosować  narożniki z siatką zbrojącą. 

 

8. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego  
 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego np.: Baumit 
UniPrimer lub Baumit Premium Primer  pod tynk cienkowarstwowy. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania 
tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 
1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy 
dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na 
płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. 

Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym a w przypadku 
tynków o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania 
należy używać pacy z tworzywa sztucznego. 

Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i 
bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym, a 
świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, co 
pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. 

Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy 
pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. 

Należy zastosować  tynk o następujących parametrach: 

� faktura baranek , 1,5 mm; 2 mm; 3mm, kornik 2 mm; 3 mm, 

� rodzaj tynku: nanoporowy , silikonowy, silikatowy, akrylowy , mineralny malowany 

farbą nanoporową, 

� odporny na działania czynników atmosferycznych i na zabrudzenia, 

� ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, 

� wysoce paro przepuszczalny, µ = ok. 25 – 40 – dla tynku silikatowego 

� niepalny – dla tynku mineralnego, 

Malowania  tynku mineralnego  farbą silikonową  można dokonać po upływie min. 3 dni od 
jego nałożenia. 
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9. Elementy uzupełniaj ące – akcesoria systemowe  

 
UWAGA. ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ 
JEDNEGO PRZYJĘTEGO PRODUCENTA SYSTEMU. 
STYKI ELEWACJI Z OTWORAMI OKIENNYMI, DRZWIOWYMI, STYK ELEWACJI Z 
DACHEM, WYKOŃCZENIE COKOŁU ORAZ POZOSTAŁE DETALE WYKONAĆ 
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI SYSTEMODAWCY I RYSUNKAMI DETALI. 

Przed wykonaniem głównej warstwy zbrojącej należy zamontować wszelkie elementy 
detali : narożniki, listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp. 

• profile cokołowe (startowe)  – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bez spoinowego systemu ocieplenia. Po 
przygotowaniu podłoża należy wytrasować powierzchnię elewacji oraz w przypadku 
występowania w innej płaszczyźnie cokołu ( cokół niezlicowany ) należy zastosować 
listwę cokołową z kapinosem. W tym celu należy wyznaczyć linię z wysokością  cokołu 
przy pomocy barwionego sznura. Prostą listwę cokołową należy zamocować  w 
płaszczyźnie elewacji za pomocą kołków  rozporowych w odstępach 30 cm . 
Szerokość listwy cokołowej zależna jest od grubości materiału termoizolacyjnego. 

• kraw ędzie płyt balkonowych  oraz wszelkich elementów budowli narażonych na 
działanie wody kapiącej można wykończyć profilem. Praktycznej ochronie podlegają 
wówczas spody balkonów, nadproża okienne i drzwiowe. 

• profil przyokienny  PCV, samoprzylepny, z  uszczelką rozprężną i siatką zbrojącą do 
połączenia ocieplenia ze stolarką okienną i drzwiową. 

 

• naro żniki ochronne  – elementy z PCV, alternatywnie aluminiowe z siatką, 
wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

 
WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
 
Montaż obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych należy wykonać wg 
załączonych do projektu rysunków i szczegółów. Przed zamontowaniem parapetów 
zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. 
Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był 
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm . 
 
Wszystkie elementy docieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po dociepleniu, 
winny być zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy 
również wszystkich elementów ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile 
ozdobne itp. 

Wszelkie elementy zewn ętrzne na elewacji tj. zwody instalacji odgromowej, tablice 
informacyjne, wentylatory itp. nale ży przed wykonaniem docieplenia zdemontowa ć, 
a ponowny monta ż wykona ć po zako ńczeniu prac elewacyjnych. 
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INSTALACJA ODGROMOWA 
 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy instalację odgromową  
zdemontować. 
 
Ponowne zamontowanie instalacji odgromowej 
 
Do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami stosować skręcane uchwyty. Do 
instalacji podłączyć metalowe obróbki oraz rynny. Jako przewody odprowadzające należy 
zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4. Przewody odprowadzające należy układać pod 
warstwą ocieplenia, którą stanowi styropian. Zwody pionowe instalacji odgromowej należy 
umieścić w rurkach winidurowych prowadzonych pod warstwą izolacji termicznej. 
Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne 
umieścić w puszkach.  Montaż puszek wykonać w opasce budynku. Od złącza do uziomu 
układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające zastosować bednarkę 
ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z uziomem otokowym wykonać przez spawanie. 
Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. 
Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość 
uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm. 
 
 Uwagi i zalecenia  
• całość prac wykonać zgodnie z PN 
• prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP 
• wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków  dotyczą: 

- zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
- stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
- przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkarskich 
- przygotowania podłoży 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni otynkowanych 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
- zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują              

utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany”  system do 
obrotu i stosowania – w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze 
grzywny 

 
Sprawdzeniu podlega pionowość i płaszczyznowość wykonanych wypraw tynkarskich / wg 
pionowych listew kierunkowych. 
 
Wszelkie w ątpliwo ści przyszłego wykonawcy winny by ć wyja śnione przed 
złożeniem oferty. Zamienne rozwi ązania techniczne zaproponowane przez 
wykonawc ę robót winny by ć uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. 
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ODBIÓR ROBÓT 
 

a) Odbiorowi podlegają zakończone elementy podlegające zakryciu 
b) Docieplenie ścian metodą BSO powinno być ułożone bez widocznych prześwitów. 

Płyty muszą być ułożone w mijankę, a łączniki mechaniczne rozmieszczone 
symetrycznie. Siatka zbrojeniowa nie może być widoczna, a nawierzchnia 
szpachlowana po zakończonym wysychaniu nie może wykazywać pęknięć ani 
nierówności. Powierzchnia pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana 
powinna posiadać jednorodny, stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 
występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości. 

c) Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealny prostoliniowy przebieg, nie 
mogą być naruszone ani pofalowane. 

d) Szczegółowe wymagania dotyczące jakości robót  zgodnie z wytycznymi  Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleniowych. 

 
 1.5. Kolorystyka  
 
 Zastosowano wzornik kolorystyczny firmy BAUMIT. Dopuszcza się zastosowanie 
innego systemu docieplenia elewacyjnego posiadającego wszelkie aprobaty techniczne, 
pozwolenia stosowania, itp. Kolorystykę i dobór poszczególnych kolorów uzgodnić z 
Inwestorem. 
 
 1.6. Zalecenia techniczne  
 
• Usunąć obróbki blacharskie otworów okiennych i drzwiowych i zastąpić nową obróbką 

blacharską z blachy powlekanej, z uwzględnieniem grubości warstwy izolacji. 
• Ościeża okienne, drzwiowe docieplić styropianem gr. 2-5 cm (kolor ościeży biały). 
• Stolarka okienna i drzwiowa – bez zmian. 
• Drzwi wejściowe do budynku – bez zmian. 
• Balustrady metalowe – istniejące. 
 

 1.7. Spełnienie wymaga ń określonych w art. 5, ust. 1, ustawy „Prawo 
budowlane” poprzez: 

 
1. Zaprojektowanie obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniającymi bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i 
zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Zaprojektowanie obiektu w sposób zapewniający możliwość jego 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem poprzez spełnienie warunków i 
wymagań dotyczących użytkowania w zakresie: 
• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy, 
• zaopatrzenia w wodę , energię elektryczną  i cieplną – nie dotyczy 
• wentylacji – nie dotyczy 
• łączności – nie dotyczy 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne – 

nie dotyczy, 
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5. Warunki BHP – nie dotyczy, 
6. Ochronę ludności – nie dotyczy, 
7. Ochronę obiektów  wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną 

konserwatorską – nie dotyczy, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – nie dotyczy, 
9. Spełnienie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób 

trzecich poprzez stosowanie rozwiązań projektowych funkcjonalnych, 
konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych zapewniających: 
• dostęp do drogi publicznej, 
• możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności, 
• dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi, 
• brak uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie oraz zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby poprzez wykorzystanie 
uzbrojenia technicznego oraz dopuszczonego do stosowania paliwa do 
celów grzewczych i bytowych, 

10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy. 

 UWAGI:  
1. Stosowa ć materiały posiadaj ące aktualne aprobaty techniczne. 
2. Roboty docieplaj ące i kolorystyk ę ścian wykonywa ć z rusztowa ń stoj ących 

ustawionych wzdłu ż docieplanych ścian. 
3. Wszystkie roboty budowlane i monta żowe wykonywa ć zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano mo ntażowych”, 
obowi ązującymi normami, sztuk ą budowlan ą, zachowuj ąc przepisy BHP. 

 
 1.8. Konstrukcja  – nie dotyczy 

 
 1.9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy 

 
 1.10. Wyposa żenie budowlano – instalacyjne i techniczne  – nie dotyczy 

 
 1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu  

 
właściwości cieplne przegród zewnętrznych: 
 

• ściany zewnętrzne nadziemia.......................................U<0,23 W/(m²K) 
• cokół podpiwniczenia....................................................U<0,45 W/(m²K) 

 
 1.12. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie –  nie dotyczy. 
 
 1.13. Warunki ochrony przeciwpo żarowej  – projektowane docieplenie nie 

zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 
CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONYWAĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI 
WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTA ŻOWYCH” . 
RYSUNKI: 
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RYSUNEK A-1  
– PLAN SYTUACYJNY 
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A-6. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przegrody przed termomodernizacją: 

Oceny istniejącej przegrody jaką jest ściana warstwowa w budynku administracyjnego należącym 
do kompleksu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, dokonano na podstawie archiwalnego 
projektu. Współczynniki przenikania ciepła dobrano na podstawie [2], [3], [4]. 
 
1.1. Współczynnik przenikania ciepła U istniejącej ściany warstwowej 

 

Tabela 0.1. Współczynnik przenikania ciepła ściany warstwowej przed termomodernizacją 

L.p. Rodzaj warstwy d1 [m] ̐̐λ [W/m ·K] R i [m
2 · K/W] 

1 Rse - - 0,040 

2 Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018 

3 Cegła pełna 0,12 0,77 0,156 

4 Styropian 0,05 0,044 1,136 

5 Cegła pełna 0,25 0,77 0,325 

6 Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018 

7 Rsi - - 0,100 

8   Σ = 1,793 

9   U= 0,558 

 
U = 0,558 W/(m2

·K) > Umax= 0,23 W/(m2
·K) 

Ściana nie spełnia wymagań postawionych w rozporządzeniu [1]. 
 
 
2. Współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej po termomodernizacji. 

Oceny przegród budynku dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dziennik Ustaw poz. 926 [1]. 
Dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła Umax przegród dobrano jak dla przegród 
przy ti ≥ 16°C. Układ warstw przegród przed termomodernizacją przyjęto na podstawie 
archiwalnego projektu. 

 
 

Tabela 0.2. Współczynnik przenikania ciepła ściany warstwowej po termomodernizacji 

L.p. Rodzaj warstwy d1 [m] ̐̐λ [W/m ·K] R i [m
2 · K/W] 

1 Rse - - 0,040 

2 Tynk cem.-wap. 0,010 0,82 0,012 

3 Styropian 0,15 0,040 3,750 

4 Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018 

5 Cegła pełna 0,12 0,77 0,156 
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6 Styropian 0,05 0,044 1,136 

7 Cegła pełna 0,25 0,77 0,325 

8 Tynk cem.-wap. 0,015 0,82 0,018 

9 Rsi - - 0,100 

10   Σ = 5,556 

11   U= 0,179 

 
U = 0,179 W/(m2

·K) > Umax= 0,23 W/(m2
·K) 

Ściana po termomodernizacji styropianem EPS 70-040 o gr. 15 cm spełnia wymagania postawione 
w rozporządzeniu [1] dla przegród zewnętrznych ważne od 1 stycznia 2017 r. nawet w przypadku 
jeśli przyjmiemy +5% do wyniku U z tytułu mostków termicznych od mechanicznych łączników 
izolacji. 
Literatura: 
[1] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie: Dziennik Ustaw poz. 926; 

[2] PN-EN ISO 12524:2003 
[3] PN-EN ISO 6946:1999 
[4] PN-91/B-02020 
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