
OPIS  ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWYCH  
W ZAKRESIE WYKONANIA ELEWACJI  

 

Nazwa obiektu: Budowa budynku sali gimnastycznej 

wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej) 
 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) 
ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Kat. obiektu: IX – budynki kultury, nauki i oświaty 
 

Inwestor: Kinga Wnuk 
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 

• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dn. 
29.06.2017r. znak WPR-I.6730.109.2017.AK, 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422), 

• Polskie Normy, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Wizja  lokalna  terenu  oraz  pomiary  uzupełniające  wykonane we  własnym  zakresie. 

 
2. Przeznaczenie  i  program  użytkowy  obiektu 

 
2.1. Przeznaczenie obiektu. 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami 
wew. (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej), która będzie przeznaczona do obsługi 
istniejącej szkoły podstawowej. Całość przedmiotowego obiektu będzie pełniła funkcje 
związane z oświatą (nie wydzielono stref użytkowanych w inny sposób). 
 
2.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 
 

• Powierzchnia zabudowy - 433,20 m² 

• Powierzchnia użytkowa - 788,14 m² 
• Kubatura brutto - 4929,75 m³ 

• Wysokość pomieszczeń kondygnacji parteru i piętra (do stropu) – min. 3,00m  

• Wysokość pomieszczeń w kondygnacji poddasza w obrębie powierzchni użytkowej – 
1,90-3,40m, 

• Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 4,25-7,07 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych budynku – 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 

• Wysokość do okapu – 7,65m 

• Wysokość do kalenicy – 14,52m 
 
 
 



3. Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe. 
 
SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  

  • Tynk akrylowy baranek 2,0mm w systemie BSO, kolor według kolorystyki 0,2cm 

• Warstwa kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego 0,30cm 

• Styropian fasadowy λ=0,38 [W/mk²] mocowany na kołkach min. 6szt/m2 i na kleju 
obwodowo i w środku w dwóch warstwach z przesunięciem spoin 

15,0cm 

• Mur z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej do 
cienkich spoin 

24,0cm 

• Tynk cementowo-wapienny klasy III 1,5cm 

• Malowanie lub flizy na kleju  

 
SF-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA  

  • Ponad terenem tynk akrylowy baranek 2,0mm w systemie BSO, kolor według 
kolorystyki 

0,2cm 

• Warstwa kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego 0,30cm 

• Polistyren ekstrudowany XPS  λ=0,34 [W/mk²] 
mocowany na kołkach min. 6szt/m2 i na kleju obwodowo i w środku w dwóch 
warstwach z przesunięciem spoin, płyty pióro wpust, 

12,0cm 

• Izolacja przeciwwilgociowa  

• Bloczek betonowy z betonu C16/20 na zaprawie cementowej z plastyfikatorem M10 
MPa 

24,0cm 

 • Izolacja przeciwwilgociowa  

 
Przed wykonaniem końcowych wypraw kolorystycznych przedstawić do akceptacji 

użytkownika i inwestora próbki kolorystyczne wypraw tynkarskich w kolorach podanych 

na rysunkach oraz o ton ciemniejszym i jaśniejszym. 

 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego: 

• przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,10/0,11MPa 

• odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona ba-
daniami: 30 J oraz 60J dla strefy cokołowej. 

• wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odporności pożarowej niepalnej A2-s1;d0 

• Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w kapsułach MKThor o wydłużo-
nym działaniu (substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku) 

• Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w 
skład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 ro-
ku w sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych posia-
dają świadectwo higieny radiacyjnej. 

 

Opis składników systemu ociepleń wg kolejności stosowania: 
o zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża na systemach 

ETICS. 
Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy min. 40% po-
wierzchni klejenia.  
Dane techniczne zaprawy klejowej: 
- ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,8 [W/mk²],  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18 



- gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3 

o płyty izolacji termicznej  
- o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,38 [W/mk²],  
- grubości 15 cm,  
- oznaczenie płyt EPS:EN 13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,)  
2-TR - -- 100.Klasa reakcji na ogień E. 

o łączniki mechaniczne podpłytowe eliminujące mostki termiczne i tzw. efekt biedronki 
- budowa: trzpień stalowy wkręcany zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w 
ilości 6 szt.m2. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N. 

o zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej przy-
czepności zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach EPS 
oraz wełny mineralnej, w którą należy zatopić siatkę, 
- minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm. 
- wytrzymałość na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 
10500N/mm  
- udarność warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J 

o gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych.  
Dane techniczne:: 
-gęstość objętościowa - 1,5 g/cm3 ± 10% 

-zawartość substancji suchej - 55 ÷ 61 % 

-straty prażenia w temperaturze 450 °C - 43 ÷ 53 % 

-straty prażenia w temperaturze 900 °C - 62 ÷ 77 % 

o gotowa do użycia wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
i pigmentami do zastosowań elewacyjnych. 
- gęstość objętościowa - 1,6 kg/dm3 ± 10% 
- odporność na uderzenie - kategoria II wg ETAG 004 

- reakcja na ogień B-s1, d0 
- całkowita odporność na przerastanie grzybów pleśniowych 
 

• Obróbki blacharskie 

o obróbki blacharskie systemowe lub wykonać ze stali aluminiowej powlekanej grubości 

1,2mm; 

o obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia, 

o obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 30 

mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 

deszczową, 

o obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach w ociepleniu, 

o obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy ze stali aluminiowej powlekanej 

grubości 2,0mm przed wykonaniem warstw na styropianie/wełnie. Podokienniki 

powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne 

części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2,0 cm lub 

być zaopatrzone w profil boczny. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm 

większa od szerokości otworu w świetle styropianu/wełny min. Podokiennik należy ,,na 



wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik 

w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem 

styropian/wełnę min. na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na 

szerokości ok. 5 mm. 

 
10. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

• użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny 
posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu 
materiałami budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy, 

• wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe należy stosować ściśle według instrukcji            
i zaleceń producenta, 

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem 
należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych, 

• ilekroć w projekcie jest mowa o „produkcie/materiale/systemie” należy przez to 
rozumieć produkt/materiał/system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i 
parametrach nie gorszych niż zaproponowany, 

 

  
 




















