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Opis techniczny

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku N.F.Z. z czᆐᖰciၐ mieszkalnၐ
w Dygowie

I . P o d s t a w a  o p r a c o w a n i a

1.1. Zlecenie Inwestora – Gmina Dygowo.

1.2. Audyt energetyczny wykonany przez NAPE S.A. – Warszawa, ul. ᖠwiᆐtokrzyska 20.

1.3. Inwentaryzacja budowlana czᆐᖰci kubaturowej budynku.

I I . O p i s  b u d y n k u

2.1. Architektura

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I piᆐtro, poddasze) na planie prostokၐta. Od 

strony poᐠ.-zach. do obiektu dobudowano parterowe obiekty peᐠniၐce funkcjᆐ wiatrochronów

oraz werand. Dach werandy peᐠni funkcjᆐ tarasu dla mieszkania znajdujၐcego siᆐ na piᆐtrze 

czᆐᖰci gᐠównej obiektu. Dach obiektu gᐠównego 4spadowy, kopertowy, o zmiennym kၐcie 

nachylenia poᐠaci dachu z 23° (43%) przy gzymsie do 33° (65%) przy kalenicy dachu, pokryty 

dachówkၐ karpiówkၐ kᐠadzionၐ podwójnie.

2.2. Konstrukcja budynku

Budynek zostaᐠ zbudowany w technologii tradycyjnej. ᖠciany zewnᆐtrzne wykonane z cegᐠy 

peᐠnej ceramicznej gruboᖰci 44 cm na parterze i 34 cm na piᆐtrze. Strop nad piwnicၐ KLEINA, 

pozostaᐠe stropy kondygnacji drewniane. Dach w konstrukcji tradycyjnej. Krokwie drewniane 

10x14 cm.

2.3 Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku znajdujၐ siᆐ okna drewniane, skrzynkowe dwuszynowe. Okna w piwnicy 

jednoszynowe. Nieliczne okna w ramach z PCV. Na piᆐtrze wystᆐpuje jedna rozeta. Drzwi 

zewnᆐtrzne w budynku – drewniane nieprzeszklone.

2.4.  Wskaហniki techniczne

pow. zabudowy      -  181,1 m 2

kubatura obiektu - 1564.5 m3
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III. Przyjᆐte rozwiၐzanie techniczne termomodernizacji  
- metoda lekka mokra ( styropian)

3.1. Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych

3.1.1. ᖠciany nadziemia – styropian gr. 14 cm, fasadowy o wspóᐠczynniku λ< 0,040 W/mK

3.1.2. ᖠciany podziemia i cokoᐠy – styropian gr. 14 cm, wodoodporny o wspóᐠczynniku 

λ< 0,040 W/mK

3.1.3. ᖠciany w czᆐᖰci juៀ ocieplonej – styropian gr. 4 cm, fasadowym 

o wspóᐠczynniku λ< 0,040 W/mK

 Technologia wykonania: 
Przed przyklejeniem pᐠyt styropianowych naleៀy wyremontowaၰ ewentualne ubytki w podᐠoៀu 

i oczyᖰciၰ podᐠoៀe. Pᐠyty styropianowe mocowaၰ siatkၐ na kleju dodatkowo wzmacniajၐc 

ᐠၐcznikami mechanicznymi w iloᖰci 6 szt./ m 2 

Oᖰcieៀa okien dociepliၰ w-wၐ gr. 4 cm. Przed ociepleniem oᖰcieៀy, styk oᖰcieៀnicy okna ze 

ᖰcianၐ, uszczelniၰ taᖰmၐ izolacyjnၐ samoprzylepnၐ uszczelniajၐcၐ. 

Warstwᆐ termoizolacyjnၐ po zagruntowaniu preparatem gruntujၐcym pokryၰ tynkiem 

akrylowym. Czᆐᖰၰ podziemnၐ budynku (od poziomu cokoᐠu do gᐠᆐbokoᖰci 0,5 m poniៀej terenu) 

naleៀy, po uprzednim zagruntowaniu impregnatem asfaltowym, ociepliၰ styropianem 

wodoodpornym gr. 10 cm.

3.2.  Ocieplenie stropodachu (tarasu)

Przyjᆐto technologiᆐ ocieplenia stropodachu weᐠnၐ mineralnၐ, gr. 16 cm o wspóᐠczynniku

λ< 0,040 W/mK

Przed rozpoczᆐciem prac ociepleniowych, naleៀy wyremontowaၰ istniejၐce pokrycie tarasu. Na 

podᐠoៀe naleៀy uᐠoៀyၰ miᆐkkie pᐠyty z weᐠny mineralnej gr.10 cm. Pᐠyty muszၐ ᖰciᖰle do siebie 

przylegaၰ. Kolejna warstwᆐ stanowiၐ twarde pᐠyty z weᐠny mineralnej gr. 6 cm ukᐠadane tak, aby 

wyeliminowaၰ moៀliwoᖰၰ powstania mostków termicznych i kumulacji naprᆐៀeᑀ

obciၐៀeniowych. Zaleca siᆐ takie ukᐠadanie kolejnych warstw, aby cztery naroៀa pᐠyt siᆐ nie 

spotkaᐠy (tzw. ukᐠad mijankowy).
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Wᐠaᖰciwoᖰci i parametry wytrzymaᐠoᖰciowe pᐠyt dachowych z weᐠny mineralnej

parametry pᐠyta spodnia pᐠyta wierzchnia

gᆐstoᖰၰ ( kg/ m 2) 110 150

λ D ( W/ mK ) 0,038 0,040

naprᆐៀenia ᖰciskajၐce osiၐgane

przy 10% deformacji (kPa)
≥30 ≥60

wytrzymaᐠoᖰၰ na rozrywanie (kPa) ≥8 ≥8

ᖰciᖰliwoᖰၰ pod obciၐៀeniem 4 kPa (%) ≤3 ≤3

Podstawowe zasady montaៀu ᐠၐcznikami mechanicznymi:

Dᐠugoᖰၰ plastikowego grzybka powinna odpowiadaၰ min. 0,5 gruboᖰci izolacji termicznej. 

Gruboᖰၰ izolacji termicznej i mocowanej ᐠၐcznie papy minus dᐠugoᖰၰ plastikowego grzybka nie 

moៀe byၰ mniejsza niៀ 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegᐠoᖰci od zakoᑀczenia grzybka do podᐠoៀa 

pozwala na teleskopowၐ pracᆐ poᐠၐczenia. 

Dᐠugoᖰၰ zakotwienia w podᐠoៀu betonowym ok. 40- 60 mm. 

ᐐၐcznik naleៀy rozmieᖰciၰ na brzegu papy tak, by zakᐠad papy, która przyklejona jest do pᐠyty 

osᐠoniᐠ ᐠၐcznik.

Iloᖰၰ ᐠၐczników mechanicznych:

Strefa naroៀna – 9 szt./ m2

Strefa brzegowa – 6 szt./ m2

Strefa ᖰrodkowa - 3 szt./ m2

Pokrycie tarasu terakotၐ mrozoodpornၐ antypoᖰlizgowၐ.

3.3. Docieplenie dachu

Przyjᆐto technologiᆐ ocieplenie dachu weᐠnၐ mineralnၐ gruboᖰci 16 cm kᐠadzionၐ 

w przestrzenie miᆐdzy krokwiowe. Przed uᐠoៀeniem weᐠny naleៀy zdemontowaၰ istniejၐce pokrycie 

dachowe. Po uᐠoៀeniu weᐠny naleៀy wykonaၰ nowe pokrycie dachowe wraz z paraizolacjၐ. Dach 

pokryၰ dachówkၐ ceramicznၐ.

Przed pracami dociepleniowymi naleៀy:

- odsunၐၰ kraty okien od lica ᖰciany o 14 cm, w celu nie wchᐠoniᆐcia ich przez izolacje termicznၐ.

Okratowanie naleៀy oczyᖰciၰ z rdzy, zabezpieczyၰ ᖰrodkami antykorozyjnymi, pomalowaၰ oraz 

przymocowaၰ do ᖰcian przed poᐠoៀeniem styropianu.

- Podnieᖰၰ balustradᆐ tarasu o 14 cm wzglᆐdem poᐠoៀenia z przed termomodernizacji w celu 

poᐠoៀenia ocieplenia na tarasie.

Balustradᆐ naleៀy oczyᖰciၰ z rdzy, zabezpieczyၰ ᖰrodkami antykorozyjnymi, pomalowaၰ oraz 

przymocowaၰ do ᖰcian przed poᐠoៀeniem ocieplenia.
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I V .  S t o l a r k a  o k i e n n a  i  d r z w i o w a

Projekt zakᐠada wymianᆐ dotychczas nie wymienionych okien na okna PVC o wspóᐠczynniku 

U=1,3 W/m2K, z szybami zespolonymi float i z nawiewnikami powietrza regulowanymi 

automatycznie.

Projektuje siᆐ instalacjᆐ parapetów zewnᆐtrznych z PVC we wszystkich oknach i instalacjᆐ 

parapetów wewnᆐtrznych z pᐠyty MDF w wymienianych oknach.

Drzwi zewnᆐtrzne wymienia siᆐ na nowe o wspóᐠczynniku U=2,0 W/m2K.

V. Wykoᑀczenie elewacji

Projektuje siᆐ wykoᑀczenie ᖰcian cienkowarstwowymi tynkami akrylowymi o fakturze 

nakrapianej. Cokoᐠy wykoᑀczone  pᐠytkami gresowymi lub betonowymi.

Stolarka okienna z PVC, drzwiowa drewniana.

ᖠcianki lukarn obite odpowiednio zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi 

deskami.

Okap dachu naleៀy wykonaၰ z desek pomalowanych w kolorze ciemnego drewna.

5.1.  Kolorystyka tynków :
5.1.1. KOLOR 1 - KOLOR JASNOZIELONY

5.1.2. KOLOR 2 - KOLOR KREMOWY

5.1.3. COKOᐐY - KLINKIER JASNOZIELONY

5.1.4. COKOᐐY - KLINKIER KREMOWY

5.1.5. DESKOWANIE - KOLOR CIEMNEGO DREWNA

5.2. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej :

Oᖰcieៀnice okien w kolorze biaᐠym,  drzwi w kolorze jasnobrၐzowym

5.3. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie :

Rynny i rury spustowe z PVC, w kolorze biaᐠym

Opracowaᐠ:

arch. Tadeusz Rostkowski


