
REMONT ELEWACJI I DACHÓW DOMÓW STUDENCKICH "KREDKA" I "OŁÓWEK" WE WROCŁAWIU 

strona 1 
 

 

 

 

   

 

 
 

   

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       
 

 
       

 

TEMAT: 
REMONT ELEWACJI I DACHÓW  

DOMÓW STUDENCKICH "KREDKA" I "OŁÓWEK"   

 
 

 
  

 

 

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY 

 
        

 

PODST.             
PRAWNA: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

 
 

       
 

 
       

 

ADRES: 

D.S. KREDKA: ul. Grunwadzka 69, 50-357 Wrocław 
D.S. OŁÓWEK: pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław 

dz. nr 2/2, AM-30, obręb: PLAC GRUNWALDZKI 
 

 

KATEGORIA 
BUDYNKÓW: 

IX 

         

 

INWESTOR: 
Uniwersytet Wrocławski 

 pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

   
 

  

 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: 

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c.                                                                           
ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław                    

 
 

       
 

 
       

 

BRANŻA FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

 

ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inż. arch. JAKUB ONYSZKIEWICZ 22/DSOKK/2012 11.02.2019r. 
  

 

KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inż. TOMASZ BARTOSIK 412/01/DUW 11.02.2019r. 

 
 

 
 
OD CPV WG WSPÓLNEGO    45000000-7: Roboty budowlane 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:   45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
     45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 



REMONT ELEWACJI I DACHÓW DOMÓW STUDENCKICH "KREDKA" I "OŁÓWEK" WE WROCŁAWIU 

 

strona 2 
 

 

 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

1. DANE PODSTAWOWE        str. 2  
2. OPIS TECHNICZNY:        str. 2-15 

         3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
  - RYS A/01 PLAN SYTUACYJNY      str. 16 

- RYS A/02 D.S. OŁÓWEK - ELEWACJE     str. 17 
- RYS A/03 D.S. KREDKA - ELEWACJE     str. 18 
- RYS A/04 SZCZEGÓŁ BALKONU - TYP 1     str. 19 
- RYS A/05 SZCZEGÓŁ BALKONU - TYP 2     str. 20 
- RYS A/06 SZCZEGÓŁ BALKONU - TYP 3     str. 21 

 
 

 DANE PODSTAWOWE: 
 
 OBIEKTY:             DOMY STUDENCKIE  
 
 ADRES:   D.S. KREDKA:  ul. Grunwadzka 69, 50-357 Wrocław 
      D.S. OŁÓWEK:  pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław 
 

INWESTOR:          Uniwersytet Wrocławski 
     pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław   

  
 PROJEKTANT:          PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY „ARACO” 

    ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław 
  mgr inż. arch.  Jakub Onyszkiewicz - upr. 22/DSOKK/2012 
  mgr inż. Tomasz Bartosik - upr. 412/01/DUW 
 
 CEL OPRACOWANIA: Remont elewacji  i dachów wraz z robotami towarzyszącymi. 
 
 PODSTAWA OPRACOWANIA:  

 zlecenie Inwestora 

 wizja lokalna  

 inwentaryzacja architektoniczno-budowlana elewacji  
 
 

 OPIS TECHNICZNY: 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
  Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynków wraz z remontem balkonów i robotami 

towarzyszącymi (wymiana obróbek blacharskich stropodachu, instalacji odgromowej) w miejscach wskazanych 
w części rysunkowej opracowania. 

 
2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA: 

 
2.1. Remont elewacji: 

 

 miejscowe uzupełnienie wypraw tynkarskich na ścianach szczytowych w strefach oznaczonych w 
części rysunkowej opracowania 

 malowanie w/w fragmentów elewacji w kolorystyce zgodnej z istniejącą 
 

2.2. Remont balkonów: 
 

 remont płyt balkonowych w strefach wynikających z opinii technicznej oraz inwentaryzacji 
uzupełniającej  
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2.3. Roboty uzupełniające: 

 

 wymiana obróbek blacharskich w strefie stropodachu (w miejscach oznaczonych w części 
rysunkowej opracowania) 

 demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej w związku z konieczną wymianą obróbek 

 naprawa uszkodzonych tynków przy zewnętrznych obróbkach stolarki okiennej na najwyższych 
kondygnacjach  

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
  Przedmiotowe budynki zaprojektowane zostały jako punktowe, wolnostojące domy studenckie. Są to 

obiekty o 19 i 24 kondygnacjach nadziemnych oraz 2 podziemnych. Nie są planowane żadne zmiany w 
zagospodarowaniu terenu. Zakres opracowania dotyczy remontu fragmentu elewacji oraz części balkonów w 
budynkach.  

 
4. INFORMACJA WS. OCHRONY ZABYTKÓW BUDYNKÓW, DZIAŁKI LUB TERENU INWESTYCJI  

 
  Budynki figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nazwą: Uniwersytet Wrocławski - Domy 

studenckie "Ołówek" i "Kredka". Działka ani teren inwestycji nie stanowią strefy ochrony archeologicznej. Nie 
są planowane żadne prace mające na celu zmianę wystroju plastycznego elewacji budynków. Z uwagi na stan 
techniczny balkonów i ścian szczytowych - planowany jest ich remont z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki i 
faktury. 

 
5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 
 
  Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego z uwagi na ich 

lokalizację. 
 

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHRAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUD. NA ŚRODOWISKO 
 
  Z uwagi na funkcję budynków – brak jest wpływu obiektu budowlanego na środowisko. Przedmiotowa 

inwestycja nie zmienia tej sytuacji. 
 

7. STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW: 
 

7.1. Materiały wykorzystane podczas opracowania: 
 

 wizja lokalna, 

 zakres inwestycji określony przez Zamawiającego, 

 opinia techniczna dotycząca aktualnego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania płyt 
balkonowych w d.s. "Kredka i Ołówek" we Wrocławiu opracowana a grudniu 2017r. przez p. mgr inż. 
Tomasza Bartosika 
 

7.2. Opis stanu istniejącego budynków (opracowano na podstawie wizji lokalnej i materiałów Inwestora): 
 

 „Ołówek”, pl. Grunwaldzki 30: 

 kubatura – 33 762 m3 

 liczba kondygnacji –19 + 2 kondygnacje pod parterem 

 powierzchnia zabudowy budynku – 519,00m² 

 istniejąca kubatura budynku – 27870.3m3 

 wysokość budynku – 56.5m 

 szerokość budynku – 29.4m 

 długość budynku – 29.3m 
 
  Obiekt został wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Dziewiętnastokondygnacyjny 
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 budynek DS. „Ołówek” w których znajdują się mieszkania studenckie oraz w poziomie wejścia usługi - 
 biura. Na XII piętrze budynku znajdują się pomieszczenia klubowe, pokoje do nauki. Budynek zostały 
 wybudowany w technologii monolitycznej żelbetowej. 
 

 Elewację budynku stanowią prefabrykowane żelbetowe obudowy balkonów, stanowią one 
osłonę 260 balkonów. 244 balkonów stanowi integralną część pomieszczeń mieszkalnych, a 16 
balkonów występuje w pionie dwóch klatek schodowych. Budynek w rzucie ma kształt sześcioboku o 
dwóch osiach symetrii. Pomieszczenia mieszkalne usytuowane są wzdłuż 4 skośnych dłuższych ścian 
budynku ( po obu jego stronach – zachodniej i wschodniej), a dwie klatki schodowe stykają się z 
dwiema krótszymi ścianami, usytuowanymi od strony południowej i północnej. Na tych ścianach 
wykonana jest elewacja z blachy trapezowej.  
 
 Konstrukcję nośną budynku stanowią żelbetowe monolityczne ściany w układzie mieszanym, 
zapewniającym sztywność przestrzenną budynku. Budynek posadowiony jest na płycie 
fundamentowej. Całkowita liczba kondygnacji ponad płytą fundamentową wynosi 21. W poziomie 
jednej kondygnacji powtarzalnej występuje 16 pokoi mieszkalnych (po 8 z każdej z dwóch stron 
budynku), które usytuowane są wzdłuż ścian zewnętrznych. Każdy pokój ma połączenie z balkonem. W 
środku budynku znajduje się wewnętrzny hall z dostępem do 4 wind, dwóch klatek schodowych i 
pomieszczeń kuchennych (jedno na dwa pokoje). Z segmentów kuchennych prowadzą drzwi do 
pomieszczeń sypialnych. Na trzech ostatnich kondygnacjach występuje mniej mieszkań z uwagi na 
skosy dachowe. Skrajne segmenty na tych kondygnacjach mają antresole z dodatkowymi pokojami. 
Ściany mają grubość 50, 30 i 15cm (w zależności od położenia kondygnacji). Stropy mają grubość 16cm, 
płaski stropodach gr. 20cm. Prefabrykowane obudowy balkonów pomieszczeń mieszkalnych składają 
się z 2 płyt (górnej i dolnej), rozdzielonych pionowymi szczeblinami z prętów stalowych, jedynie w 
pokojach przy skosie dachu (górne pomieszczenia w modułach dwupoziomowych) oprócz płyty górnej i 
dolnej jest też płyta boczna. Obudowy balkonów klatek schodowych składają się z jednej płyty 
oddzielonej od stropu szczeblinami stalowymi. Na XII piętrze na balkonach jest tylko jedna, dolna płyta 
żelbetowa, powyżej balustrada stalowa. Płyty osłonowe połączone są z żelbetowymi ścianami budynku 
za pośrednictwem stalowych łączników. Elementy łączące wykonane są ze stalowych płaskowników 
5x40mm, spinających płyty osłonowe ze ścianami za pośrednictwem śrub M16, wkręcanych w tuleje 
zabetonowane w płytach i ścianach. Płyty osłaniające balkony antresol mocowane są do rurowych 
słupków stalowych o przekrojach 76/5mm za pośrednictwem płaskowników i śrub j.w. Dodatkowymi 
elementami usztywniającymi płyty osłonowe i łączącymi je ze ścianami są żelbetowe bloki, 
usytuowane w osiach ścian między górnymi i dolnymi płytami. Płyty osadzone są w bruzdach 
wykonanych w blokach. Mocowanie bloków ze ścianami wykonano analogicznie jak płyt osłonowych 
tzn. za pośrednictwem nagwintowanych tulejek i śrub M16. Płyty osłonowe balkonowe, usytuowane w 
pionie klatek schodowych, łączone są ze ścianami za pośrednictwem kątowników 80x80x8 i śrub M16. 
W każdej z górnych płyt osłonowych umieszczono tuleje na montażowe śruby M16. Trzy tuleje 
usytuowane pionowo w górnej półce obudowy i trzy tuleje usytuowane poziomo w ściance obudowy. 
W dolnych płytach, na górnych ich powierzchniach widoczne są dwie tuleje montażowe (w każdej 
płycie). Całkowita wysokość każdej z płyt wynosi 57cm, a grubość 8cm. Górne płyty osłonowe i płyty 
usytuowane w pionach klatek schodowych zwieńczone są półkami o szerokości 16cm i grubości 5cm. 
Zewnętrzne strony płyt osłonowych mają poziome boniowania o 5 wpustach i 4 wnękach. Balkony w 
rzucie mają kształt niesymetrycznego trapezu o dwóch katach prostych. Balkony wpisane są w siatkę 
modularną 1,8x3,6m, przy czym średnie wymiary mierzone w świetle wykończonych ścian wynoszą 
3,28m (szerokość), 0,17m i 1,76m (krótszy i dłuższy bok prostopadły do ściany). W przyściennych 
strefach posadzek balkonów umieszczone są otwory odprowadzające wody opadowe. Otwory te 
oddalone są od ściany z drzwiami balkonowymi o około 70cm i znajdują się pod silikatowymi 
obudowami ścian żelbetowych. Na XII piętrze balkon biegnie na całej długości skośnych ścian budynku 
i ma stałą szerokość 78cm. Budynek przykryty jest w części środkowej nad hallem i windami płaskim 
stropodachem o następującej konstrukcji: płyta żelbetowa gr. 20cm, na płycie luźno ułożona warstwa 
izolacyjna z wełny mineralnej gr. 5cm, a na wymurowanych ściankach z cegły ułożona jest warstwa 
spadkowa - wylewka żelbetowa gr. 6-9cm zabetonowana na płytach eternitowych (szalunek tracony), 
pokryta papą dachową termozgrzewalną . Dach z płytą nośną żelbetową tworzy stropodach w postaci 
wydłużonego koryta ze ścianami żelbetowymi wystającymi ponad płytę na wysokość 1,5- 1,7m. Ściany 
żelbetowe obudowane blachami płaskimi lub trapezowymi. Nad pomieszczeniami mieszkalnymi 
wykonany jest skośny stropodach o konstrukcji stalowej pokryty dwoma warstwami blachy trapezowej 
T-55 (dolna nośna – mocowana do płatwi stalowych, górna pokryciowa mocowana do ceowników 
dystansowych). Pomiędzy blachami T-55, pomiędzy ceownikami dystansowymi ułożona jest 5cm 
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warstwa wełny mineralnej, oddzielona od blachy nośnej blachą płaską ocynkowaną. Od spodu do 
konstrukcji stalowej podwieszone są płyty wiórowo-cementowe stanowiące dodatkowe ocieplenie i 
podkład pod tynk wewnętrzny. W stropodachu skośnym nad klatkami schodowymi stwierdzono w 
odkrywce występowanie płyty żelbetowej, istnieje prawdopodobieństwo, że zamiast stalowej 
konstrukcji nośnej ta część dachu ma konstrukcję żelbetową, wykończoną od góry blachą trapezową 
jak pozostała powierzchnia. 

 
 „Kredka”, pl. Grunwaldzki 69 
 

 kubatura – 42 605m3 

 liczba kondygnacji – 24 + 2 kondygnacje pod parterem 

 powierzchnia zabudowy budynku – 519,00m² 

 istniejąca kubatura budynku – 35136.3m3 

 wysokość budynku – 70.5m 

 szerokość budynku – 29.4m 

 długość budynku – 29.3m 
 

 W DS. „Kredka” znajdują się mieszkania studenckie oraz w poziomie wejścia usługi – biura a 
na poziomie pierwszej kondygnacji nad wejściem przychodnia lekarska. Na XV piętrze budynku 
znajdują się pomieszczenia klubowe, pokoje do nauki. Budynek w poziomie przyziemia połączony jest 1 
kondygnacyjnym łącznikiem, podpiwniczonym, przykrytym tarasem, z drugim akademikiem. Budynek 
zostały wybudowany w technologii monolitycznej żelbetowej. Elewację budynku stanowią 
prefabrykowane żelbetowe obudowy balkonów, stanowią one osłonę 340 balkonów. 320 balkonów 
stanowi integralną część pomieszczeń mieszkalnych, a 20 balkonów występuje w pionie dwóch klatek 
schodowych. Budynek w rzucie ma kształt sześcioboku o dwóch osiach symetrii. Pomieszczenia 
mieszkalne usytuowane są wzdłuż 4 skośnych dłuższych ścian budynku ( po obu jego stronach – 
zachodniej i wschodniej), a dwie klatki schodowe stykają się z dwiema krótszymi ścianami, 
usytuowanymi od strony południowej i północnej. Na tych ścianach wykonana jest elewacja z blachy 
trapezowej.  
 
 Konstrukcję nośną budynku stanowią żelbetowe monolityczne ściany w układzie mieszanym, 
zapewniającym sztywność przestrzenną budynku. Budynek posadowiony jest na płycie 
fundamentowej. Całkowita liczba kondygnacji ponad płytą fundamentową wynosi 26. W poziomie 
jednej kondygnacji powtarzalnej występuje 16 pokoi mieszkalnych (po 8 z każdej z dwóch stron 
budynku), które usytuowane są wzdłuż ścian zewnętrznych. Każdy pokój ma połączenie z balkonem. W 
środku budynku znajduje się wewnętrzny hall z dostępem do 4 wind, dwóch klatek schodowych i 
pomieszczeń kuchennych (jedno na dwa pokoje). Z segmentów kuchennych prowadzą drzwi do 
pomieszczeń sypialnych. Na trzech ostatnich kondygnacjach występuje mniej mieszkań z uwagi na 
skosy dachowe. Skrajne segmenty na tych kondygnacjach mają antresole z dodatkowymi pokojami. 
Ściany mają grubość 50, 30 i 15cm (w zależności od położenia kondygnacji). Stropy mają grubość 16cm, 
płaski stropodach gr. 20cm. Prefabrykowane obudowy balkonów pomieszczeń mieszkalnych składają 
się z 2 płyt (górnej i dolnej), rozdzielonych pionowymi szczeblinami z prętów stalowych, jedynie w 
pokojach przy skosie dachu (górne pomieszczenia w modułach dwupoziomowych) oprócz płyty górnej i 
dolnej jest też płyta boczna. Obudowy balkonów klatek schodowych składają się z jednej płyty 
oddzielonej od stropu szczeblinami stalowymi. Na XV piętrze na balkonach jest tylko jedna, dolna płyta 
żelbetowa, powyżej balustrada stalowa. Płyty osłonowe połączone są z żelbetowymi ścianami budynku 
za pośrednictwem stalowych łączników. Elementy łączące wykonane są ze stalowych płaskowników 
5x40mm, spinających płyty osłonowe ze ścianami za pośrednictwem śrub M16, wkręcanych w tuleje 
zabetonowane w płytach i ścianach. Płyty osłaniające balkony antresol mocowane są do rurowych 
słupków stalowych o przekrojach 76/5mm za pośrednictwem płaskowników i śrub j.w. Dodatkowymi 
elementami usztywniającymi płyt osłonowe i łączącymi je ze ścianami są żelbetowe bloki, usytuowane 
w osiach ścian między górnymi i dolnymi płytami. Płyty osadzone są w bruzdach wykonanych w 
blokach. Mocowanie bloków ze ścianami wykonano analogicznie jak płyt osłonowych tzn. za 
pośrednictwem nagwintowanych tulejek i śrub M16.Płyty osłonowe balkonowe, usytuowane w pionie 
klatek schodowych, łączone są ze ścianami za pośrednictwem kątowników 80x80x8 i śrub M16. W 
każdej z górnych płyt osłonowych umieszczono tuleje na montażowe śruby M16. Trzy tuleje 
usytuowane pionowo w górnej półce obudowy i trzy tuleje usytuowane poziomo w ściance obudowy. 
W dolnych płytach, na górnych ich powierzchniach widoczne są dwie tuleje montażowe (w każdej 
płycie). Całkowita wysokość każdej z płyt wynosi 57cm, a grubość 8cm. Górne płyty osłonowe i płyty 
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usytuowane w pionach klatek schodowych zwieńczone są półkami o szerokości 16cm i grubości 5cm. 
Zewnętrzne strony płyt osłonowych mają poziome boniowania o 5 wpustach i 4 wnękach. Balkony w 
rzucie mają kształt niesymetrycznego trapezu o dwóch katach prostych. Balkony wpisane są w siatkę 
modularną 1,8x3,6m, przy czym średnie wymiary mierzone w świetle wykończonych ścian wynoszą 
3,28m (szerokość), 0,17m i 1,76m (krótszy i dłuższy bok prostopadły do ściany). W przyściennych 
strefach posadzek balkonów umieszczone są otwory odprowadzające wody opadowe. Otwory te 
oddalone są od ściany z drzwiami balkonowymi o około 70cm i znajdują się pod silikatowymi 
obudowami ścian żelbetowych. Na XV piętrze balkon biegnie na całej długości skośnych ścian budynku 
i ma stałą szerokość 78cm. Budynek przykryty jest w części środkowej nad hallem i windami płaskim 
stropodachem o następującej konstrukcji: płyta żelbetowa gr. 20cm, na płycie luźno ułożona warstwa 
izolacyjna z wełny mineralnej gr. 5cm, a na wymurowanych ściankach z cegły ułożona jest warstwa 
spadkowa - wylewka żelbetowa gr. 6-9cm zabetonowana na płytach eternitowych (szalunek tracony), 
pokryta papą dachową termozgrzewalną . Dach z płytą nośną żelbetową tworzy stropodach w postaci 
wydłużonego koryta ze ścianami żelbetowymi wystającymi ponad płytę na wysokość 1,5- 1,7m. Ściany 
żelbetowe obudowane blachami płaskimi lub trapezowymi. Nad pomieszczeniami mieszkalnymi 
wykonany jest skośny stropodach o konstrukcji stalowej pokryty dwoma warstwami blachy trapezowej 
T-55 (dolna nośna – mocowana do płatwi stalowych, górna pokryciowa mocowana do ceowników 
dystansowych). Pomiędzy blachami T-55, pomiędzy ceownikami dystansowymi ułożona jest 5cm 
warstwa wełny mineralnej, oddzielona od blachy nośnej blachą płaską ocynkowaną. Od spodu do 
konstrukcji stalowej podwieszone są płyty wiórowo-cementowe stanowiące dodatkowe ocieplenie i 
podkład pod tynk wewnętrzny. W stropodachu skośnym nad klatkami schodowymi stwierdzono w 
odkrywce występowanie płyty żelbetowej, istnieje prawdopodobieństwo, że zamiast stalowej 
konstrukcji nośnej ta część dachu ma konstrukcję żelbetową, wykończoną od góry blachą trapezową 
jak pozostała powierzchnia. 

 
7.3. Ocena stanu technicznego budynku (opracowano na podstawie "opinii technicznej dotyczącej 

aktualnego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania płyt balkonowych w d.s. "Kredka i 
Ołówek" we Wrocławiu - grudzień 2017r. autorstwa p. mgr inż. Tomasza Bartosika oraz wizji lokalnej 
przeprowadzonej w grudniu 2018r.): 

 
 W trakcie wykonywania oględzin stanu technicznego płyt balkonowych w d.s. "Kredka" i d.s. "Ołówek" 
oraz górnych fragmentów elewacji zachodniej i wschodniej stwierdzono: 
 

 rysy, spękania oraz odspojenia otuliny betonowej prętów: 

 

 

 

 

 
 lokalnie zaawansowaną korozję stali zbrojeniowej: 
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 odspojenia i ubytki wypraw mineralnych na powierzchni górnego fragmentu elewacji zachodniej i 
wschodniej (ponad balkonami) w obu budynkach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 

 pęknięcia i przecieki przez płytę balkonową pomiędzy 14 i 15 piętrem w d.s. "Ołówek". 
 

 Poniżej wyszczególniono numery modułów z płytami balkonowymi w najgorszym stanie technicznym 
(stan na grudzień 2017r.): 
 

 D.S. Ołówek: 
- XVIIIp.: 242, 244 
- XVIIp.: 241, 243 
- XVIp.: 234, 235 
- XVp.: 210 
- XIIp.: - kondygnacja ogólna 
- XIp.: 161, 165, 166, 169, 170, 173, 174, 175, 176 
- Xp.: 157, 158, 160 
- IIIp.: 45 
 

 D.S. "Kredka": 
- XXIIIp.: 312 
- XXIIp.: 305, 306, 311 
- XXIp.: 292 
- XVp.: kondygnacja ogólna 
- XIVp.: 205, 206, 207, 208 
 
Wnioski i zalecenia: 
 

 Stwierdzone podczas wizji lokalnej w D.S. "Kredka" oraz D.S. "Ołówek" i opisane powyżej odspojenia 
betonu i wypraw występujące na powierzchniach płyt balkonowych oraz na powierzchni górnych fragmentów 
elewacji (ponad balkonami) i możliwość upadku z dużej wysokości stanowią bezpośrednie zagrożenia dla 
zdrowia i życia użytkowników akademików oraz osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. 
Największe uszkodzenia występują od strony zachodniej z uwagi na wzmożone oddziaływanie wiatru oraz 
nasłonecznienia. W związku z powyższym należy niezwłocznie zabezpieczyć zagrożony obszar obu budynków 
(zarówno obszar pod budynkami jak i balkony i ściany szczytowe do czasu usunięcia zagrożeń. Wskazane strefy 
zostały przez Zarządcę budynku zabezpieczone. Remont ścian szczytowych oraz balkonów we wskazanych w 
części rysunkowej niniejszego opracowania strefach należy wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w pkt. 8 
niniejszego opracowania.    
 
 UWAGA: W związku z różnicą w czasie pomiędzy opracowaniem opinii technicznej (grudzień 2017r.) 
oraz stanem bieżącym (styczeń 2019r.) zakres opracowania rozszerzono na podstawie dodatkowej 
inwentaryzacji oraz wizji lokalnej. W porozumieniu z Użytkownikiem oraz Inwestorem zdecydowano, że w 
części dot. kalkulacji kosztu zadania zakres remontu balkonów zostanie dodatkowo zwiększony tak, żeby objął 
on 30% ogólnej ilości balkonów w każdym z budynków. Ma to na celu zabezpieczenie środków związane z 
faktem, iż roboty remontowe nie będą prawdopodobnie wykonywane bezpośrednio po przekazaniu 
dokumentacji projektowej i ilość uszkodzonych podniebień balkonów może wzrosnąć. Przed przystąpieniem do 
wykonania robót należy ponowić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego balkonów tak, aby roboty 
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remontowe objęły wszystkie wskazane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót (uszkodzone) płyty balkonowe.   
   

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE REMONTU ELEWACJI I BALKONÓW BUDYNKÓW: 
 
 Całość robót wykonać należy na podstawie uszczegóławiającego zgłoszenie robót projektu 
wykonawczego remontu elewacji. 

 
8.1. Remont elewacji: 

 

 demontaż uszkodzonych, odparzonych i "głuchych" tynków cementowo-wapiennych na ścianach 
szczytowych (w strefach oznaczonych w części rysunkowej opracowania), 

 gruntowanie elewacji w w/w strefach, 

 tynkowanie elewacji tynkiem cementowo-wapiennym kat.IV (grubość uziarnienia tynku powinien 
być identyczny z tynkiem istniejącym, 

 malowanie w/w fragmentów elewacji w kolorystyce zgodnej z istniejącą. 
 

8.2. Remont balkonów: 
 

 remont płyt balkonowych w strefach wynikających z opinii technicznej oraz inwentaryzacji 
uzupełniającej w systemie PCC dla uszkodzeń otuliny zbrojenia balkonów oraz za pomocą iniekcji 
scalającej w miejscach występowania pęknięć - zgodnie z opisem technologii i zabezpieczenia pow. 
elementów żelbetowych opisanej w pkt. 9  

 naprawa posadzek loggi elewacji północnych i południowych specjalistyczną masą do naprawy 
lastryko. 

 
8.3. Roboty uzupełniające: 

 

 wymiana obróbek blacharskich w strefie stropodachu (w miejscach oznaczonych w części 
rysunkowej opracowania) na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej montowane na systemowych 
wspornikach stalowych, 

 demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej w związku z konieczną wymianą obróbek (w 
ciągu poziomym na dachu z zachowaniem istniejących wsporników oraz pręta), 

 naprawa uszkodzonych tynków przy zewnętrznych obróbkach stolarki okiennej na najwyższych 
kondygnacjach (odkrycie styku stolarki ze ścianą, demontaż skruszonej pianki samorozprężnej oraz 
tynku, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie piankowania styku, montaż obróbki blacharskiej w 
kolorze stolarki).  

 
9. TECHNOLOGIA NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI BOCZNYCH ORAZ PUŁAPOWYCH ELEMENTÓW 

ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ DS. KREDKA I DS. OŁÓWEK  
 

9.1. Roboty przygotowawcze: 
a) Podkuć beton w miejscach raków, itp. 

b) Usunąć wierzchnią warstwę zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odkuć skorodowane pręty 
zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005. 

c) Oczyścić odsłonięte zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 21/2 wg PN-EN ISO 12944-4) zgodnie z pkt. 7.3 
normy PN EN 1504-10:2005.  

d) Oczyścić beton np. metodą strumieniowo-ścierną. 
e) Podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczenia powierzchni 

oraz materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżanie przez materiały 
naprawcze.  

f) Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego stanu 
podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów 
naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić wykonanie ochrony lub 
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” część 1÷10.  

g) Zinwentaryzować oczyszczoną powierzchnię boczna i pułapową żelbetowej płyty balkonowej ze 
względu na możliwość występowania rys, bądź innych uszkodzeń widocznych dopiero po oczyszczeniu 
powierzchni betonu. 
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h) Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podaje pkt. 7 oraz załącznik A7 (zatytułowany 
„Przygotowanie podłoża”) normy PN-EN 1504-10:2005. 

9.2. Roboty naprawcze: 

9.2.1. Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 
11.1 - nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki.  

 Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu (do stopnia Sa 
21/2 wg PN-EN ISO 12944-4) – wykonać powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu 
cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych przy 
uzupełnianiu ubytków betonu metodą obróbki ręcznej.  

 Materiał należy nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim 
i sztywnym włosiu. 

 Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do 
antykorozyjnego zabezpieczenia prętów zbrojeniowych: 

- temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych  5oC, 
- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %. 

 
 Materiał powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych (certyfikowany wg PN-EN 
1504-7). 

9.2.2. Uzupełnienie ubytków betonu 

a) Zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego. 

b) Na powierzchnię ubytku przeznaczoną do reprofilacji należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy 
użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) z materiału mineralnego na spoiwie 
cementowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie podłoża (podłoże matowo-
wilgotne tzn. brak zastoin wody) oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej 
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący przyczepność 
zaprawy naprawczej do podłoża. 

c) Nanieść metodą „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod względem sklejenia 
warstwę sczepną zaprawę naprawczą. 

 

Wymagania dla materiału do wykonania warstwy zczepnej dla zaprawy naprawczej: 
- produkt jednokomponentowy (wymaga tylko wymieszania z wodą), 
- materiał mineralny, 
- materiał stanowi element całego systemu naprawczego jednego producenta sklasyfikowany 

wg EN 1504 część 3 jako składnik systemu dla zasady 3 i metody 3.1. 
 

Wymagania dla materiału do wykonania zaprawy naprawczej: 
- zaprawa klasy R4 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych 

zgodnie z normą PN - EN 1504-3; 
- materiał certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 

7.1 i 7.2; 
- zaprawa zbrojona włóknami; 
- spełnienie wymagań w zakresie korozji betonu dla klas ekspozycji: min. XC3, min. XF1 (wg pkt. 

3.2.3.a. Budownictwo mieszkaniowe - elementy budowli (zbrojone) z dostępem do powietrza 
zewnętrznego – wg „Poradnika projektowania na trwałość według normy nowej generacji” 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007,; 

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) ≤ 0,5 kg/m-2 x h-0,5; 
- przyczepność (metoda badania wg PN-EN 1542): ≥ 2,0 MPa; 
- kompatybilność cieplna: część 1: Zamrażanie-rozmrażanie oraz część 2: Zraszanie ≥ 2,0 MPa; 
- stosowanie na powierzchniach sufitowych (metoda badania wg EN 13395-4): ≥ 2,0 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1 po 28 dniach: ≥ 45 MPa; 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg EN 196-1 po 28 dniach: ≥ 8 MPa; 
- moduł sprężystości statyczny (metoda badania EN 13412) ≥ 20 GPa; 
- moduł sprężystości dynamiczny ≥ 30 GPa; 
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- wodoszczelność - głębokość wnikania wody [mm] przez 28 dni zgodnie z normą EN 12390-8: 

 8 mm; 
- odporność ogniowo: klasa palności F120 (potwierdzona raportem z badań odporność 

ogniowa 30 mm warstwy zaprawy na odsłoniętym zbrojeniu wg EN 1363-1:1999), 
- reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1+A1:2009): klasa europejska A1. 

 
Uwaga: Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę zczepną. W przypadku, gdy 
przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę zczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie 
oczyścić powierzchnię ubytku. 
 

Rys. A.  
  

 45÷70
o
 

  4 
 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

 

 
1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: materiał mineralny ze 

spoiwem cementowym (ze znakiem CE zgodnie z EN 1504-7)   
2. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) z materiału mineralnego na 

spoiwie cementowym 
3. Zbrojona włóknami zaprawa klasy R4 do napraw konstrukcyjnych 

i niekonstrukcyjnych zgodnie z normą PN - EN 1504-3 o wymaganiach 
zawartych powyżej 

4. Szpachlowanie podłoża szpachla do betonu o wymaganiach 
zawartych w pkt. 1.2.4. 

 

9.2.3. Scalająca (sklejająca), sztywna iniekcja ciśnieniowa rys, pęknięć oraz szwów roboczych suchych i 
mokrych o rozwartości 0,3÷3 mm (rys. B). 

 Istniejące rysy i pęknięcia suche i wilgotne klasyfikujące się do sklejenia siłowego 
o rozwartości od 0,3 mm do 3 mm należy scalić metodą iniekcji ciśnieniowej materiałem 
iniekcyjnym na bazie żywicy epoksydowej o następujących właściwościach (wszystkie wymagane 
wartości są podane dla 20oC i względnej wilgotności powietrza 50%): 

- zakres zastosowania potwierdzony w deklaracji właściwości użytkowej wg normy EN 1504-
9 zgodnie z metodą 1.5 „Wypełnienie rys” oraz metodą 4.5 „Iniekcja rys”. 

- klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg załącznika A normy EN 1504-5 jako U(F1) 
W(2)(1/2)(8/35)(1). potwierdzona w deklaracji właściwości użytkowej. 

 

 Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg EN 1504-5 jako U(F1) W(2)(1/2)(8/35)(1) oznacza: 
  - U: zamierzone zastosowanie 
  - F: wyrób iniekcyjny do przenoszącego siły wypełniania rys 
  - F1: adhezja mierzona jako przyczepność przy rozciąganiu > 2 N/mm2 (przy iniekcji 
            rys, pustek i szczelin) 
  - W: urabialność 
  - (2): minimalna szerokość rysy 0,2 mm 
  - (1/2): stopień zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 – rysa wilgotna) 
  - (8/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania. 
  - (1): stosowane do rys o dziennej ruchomości w czasie utwardzania większej niż 10% 
          lub 0,03 mm. 

  - gęstość (wg EN ISO 2811-1)  1,10 kg/dm3, 
  - wytrzymałość na ściskanie (wg EN ISO 604) ≥ 60 MPa, 
  - wytrzymałość na rozciąganie (wg DIN 53455) ≥ 45 MPa, 

  - napięcie powierzchniowe (Tensometr K100 firmy Krüss)  40 Nm/m, 
  - E-Moduł (wg EN ISO 178) = 2500÷3000 MPa, 
  - REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka 

 

 Przed przystąpieniem do iniekcji należy zamknąć rozkute rysy szybkosprawną, wodoszczelną 
zaprawą pęczniejącą lub systemowym klejem epoksydowym do zamknięcia rys i pęknięć. Do 
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iniekcji zaleca się użyć iniekcyjne pakery rozporowe stalowe lub aluminiowe o średnicy 10-13 mm 
oraz o długości L=100-150 mm z zaworem zwrotnym. 

 

  Rys. B 
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 Uwaga! Dla iniekcji scalającej rys i pęknięć zaleca się umieszczenie przed iniekcją w otworach 
iniekcyjnych kawałków prętów zbrojeniowych (L=dł. otworu – dł. pakera – 5 cm) o średnicy min. 4 

mm mniejszej aniżeli średnica otworu iniekcyjnego (np. do otworu 14 można montować pręt 

dozbrajający o średnicy 10 mm lub 8 mm). 

 

9.2.4. Scalająca (sklejająca) Iniekcja ciśnieniowa rys i pęknięć suchych o rozwartości 0,1÷3 mm 
 

 Istniejące rysy i pęknięcia suche klasyfikujące się do sklejenia siłowego o rozwartości od 0,1 
mm do 3 mm należy scalić metodą iniekcji ciśnieniowej materiałem iniekcyjnym na bazie żywicy 
epoksydowej o następujących właściwościach (wszystkie wymagane wartości są podane dla 20oC 
i względnej wilgotności powietrza 50%): 
 

   - zakres zastosowania potwierdzony w deklaracji właściwości użytkowej wg normy EN 
     1504-9 zgodnie z metodą 1.5 „Wypełnienie rys” oraz metodą 4.5 „Iniekcja rys”. 

 
   - klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg załącznika A normy EN 1504-5 jako U(F1) 

     W(1)(1)(8/30)(1). potwierdzona w deklaracji właściwości użytkowej. 
 
 Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg EN 1504-5 jako U(F1) W(2)(1/2)(8/35)(1) oznacza: 
 
  - U: zamierzone zastosowanie 
  - F: wyrób iniekcyjny do przenoszącego siły wypełniania rys 
  - F1: adhezja mierzona jako przyczepność przy rozciąganiu > 2 MPa (N/mm2) (przy 
    iniekcji rys, pustek i szczelin) 
  - W: urabialność 
  - (1): minimalna szerokość rysy 0,1 mm 
  - (1): stopień zawilgocenia rysy (1- rysa sucha) 
  - (8/30): minimalna i maksymalna temperatura stosowania. 
  - (1): stosowane do rys o dziennej ruchomości w czasie utwardzania większej niż 10% 
     0,03 mm. 

   - gęstość (wg EN ISO 2811-1)  1,10 kg/dm3, 
   - wytrzymałość na ściskanie (wg EN ISO 604) ≥ 60 MPa, 
   - wytrzymałość na rozciąganie (wg DIN 53455) ≥ 45 MPa, 

   - napięcie powierzchniowe  40 Nm/m, 
   - E-Moduł (wg EN ISO 178) = 2500÷3000 MPa, 

1. Zamknięcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa 
pęczniejąca lub systemowy klej epoksydowy do zamknięcia 
rys i pęknięć. 

2. Paker iniekcyjny rozporowy 13 mm i dł. 100 lub 150 mm 

dla otworów iniekcyjnych o średnicy 14 mm. 

3. Iniekcja wzmacniająca (sklejająca) rys lub pęknięć suchych 
lub wilgotnych o rozwartości od 0,3 mm do 3 mm przy 
użyciu materiału iniekcyjnego na bazie żywicy epoksydowej 
o  klasyfikacji U(F1)W(2)(1/2)(8/35)(1) zgodnie z 
załącznikiem A normy EN 1504-5 oraz pozostałych 
wymaganiach podanych powyżej. 
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   - REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka 
 

 Przed przystąpieniem do iniekcji należy zamknąć rozkute rysy szybkosprawną, wodoszczelną 
zaprawą pęczniejącą lub systemowym klejem epoksydowym do zamknięcia rys i pęknięć. Do 

iniekcji zaleca się użyć iniekcyjne pakery rozporowe stalowe lub aluminiowe o średnicy 10-13 mm 
oraz o długości L=100-150 mm z zaworem zwrotnym. 
 
Rys. C 
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Uwaga! 

 Dla iniekcji scalającej rys i pęknięć zaleca się umieszczenie przed iniekcją w otworach 

iniekcyjnych kawałków prętów zbrojeniowych (L=dł. otworu – dł. pakera – 5 cm) o średnicy min. 4 

mm mniejszej aniżeli średnica otworu iniekcyjnego (np. do otworu 14 można dać pręt 

dozbrajający o średnicy 10 mm lub 8 mm). 

 
9.2.5. Szpachlowanie podłoża - likwidacja nierówności, jam usadowych i innych drobnych ubytków 

 
 Całą powierzchnię boczną oraz powierzchnię pułapową żelbetowej płyty stropowej należy 
przeszpachlować szpachlą do betonu o gr. min. 3 mm o następujących właściwościach: 

  - jednoskładnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawą     
    drobnoziarnistą klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3, 
  - odporna na działanie mrozu oraz zmiany temperatury, 
  - zaprawa o niskiej zawartości alkalii, 
  - możliwość aplikacji metodą obróbki ręcznej oraz metodą natrysku na mokro  (certyfikacja na  
    znak CE zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3) 
  - zakres grubości szpachli na 1 cykl roboczy: 2÷10 mm, 
  - przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): ≥ 0,8 MPa, 
  - ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 0,8 MPa, 

  - zawartość jonów chlorkowych  0,05%, 
  - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 MPa, 
  - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach ≥ 9 MPa. 

 
9.3. Roboty zabezpieczające - powłoka ochronna. 
 

 Całą powierzchnię boczną i powierzchnię pułapową żelbetowej płyty balkonowej należy 

zabezpieczyć powłoką ochronną o wysokiej elastyczności ze zdolnością mostkowania rys 

statycznych dla temperatury minus 20oC lub minus 30 oC przy grubości suchej warstwy 300 µm 

w następujących klasach rysoprzekrywalności dla rys statycznych klasa A3(–20oC) lub klasa A3(–

30oC) wg tabl. 6 normy PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda A, ciągłe rozwarcie 

1. Zamknięcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa 
pęczniejąca lub systemowy klej epoksydowy do zamknięcia 
rys i pęknięć. 

2. Paker iniekcyjny rozporowy 13 mm i dł. 100 lub 150 mm 

dla otworów iniekcyjnych o średnicy 14 mm. 

3. Iniekcja wzmacniająca (sklejająca) rys lub pęknięć suchych o 
rozwartości od 0,1 mm do 3 mm przy użyciu materiału 
iniekcyjnego na bazie żywicy epoksydowej o  klasyfikacji 
U(F1)W(1)(1)(8/30)(1) zgodnie z załącznikiem A normy EN 
1504-5 oraz pozostałych wymaganiach podanych powyżej. 
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rysy). Klasy mostkowania rys powinny być potwierdzone (wpisane) w deklaracje właściwości 

użytkowych produktu do wykonania powłoki ochronnej. 
 

9.3.1. Wymagania dla powłoki ochronnej 
 

Wymagania dla barwnej, elastycznej powłoki ochronnej o gr. suchej warstwy 300 µm są 
następujące: 

a) na bazie dyspersji akrylowej, 

b) odporna na warunki pogodowe, promieniowanie UV, zmiany temperatur, 

c) odporna na mróz i działanie soli odladzających, 

d) przepuszczalność pary wodnej (zgodnie z normą EN ISO 7783-1÷2): Klasa I (SD < 5 m), 

 SD(H2O) = 0,26 m < 5 m (dla powłoki ochronnej o gr. suchej warstwy 300 µm), 

e) przepuszczalność CO2 (metoda badania zgodnie z normą EN 1062-6): SD > 50 m, 

 SD(CO2) = 130 m > 50 m (dla powłoki ochronnej o gr. suchej warstwy 300 µm), 

f) przyczepność przy odrywaniu (metoda badania wg PN-EN 1542): ≥ 0,8 (≥ 0,5) MPa, 

g) przyczepność metodą nacinania (metoda badania zgodnie z normą EN ISO 2409): GT0 

h) przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej (cykle zamrażania-rozmrażania 

z zanurzeniem w roztworze soli odladzających wg EN 13687-1): ≥ 0,8 (≥ 0,5) MPa, 

i) absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody (wg EN 1062-3): w < 0,1 kg x m-2 x h0,5, 

j) sztuczne starzenie (zgodnie z normą EN 1062-11): brak widocznych uszkodzeń, 

k) zdolność do mostkowania rys statycznych i dynamicznych dla temperatury minus 20oC przy 

grubości suchej warstwy powłoki 300 µm w następujących klasach rysoprzekrywalności: 

 (dla rys statycznych klasa A3(–20oC) lub klasa A3(–30oC) wg tab. nr 6 normy PN-EN 1504-2 

 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda A, ciągłe rozwarcie rysy), 

l) materiał niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system), 

m) możliwość aplikacji materiału poprzez ręczne nanoszenie wałkiem lub natrysk bezpowietrzny, 

n) zastosowanie zgodnie z zasadą 1, 2 i 8 - metoda 1.3, 2.2 i 8.2, 

o) certyfikowany na znak CE zgodnie z EN 1504-2 (deklaracja właściwości użytkowych) dla 

zastosowania zgodnie z zasadą 1, 2 i 8 - metoda 1.3, 2.2 i 8.2, 

p) scenariusze ekspozycji zgodnie z REACh: okresowy kontakt z wodą, okresowa inhalacja, 

aplikacja. 
 

9.3.2. Zakres robót 

Po wykonaniu szpachlowania podłoża zgodnie z pkt. zakres robót jest następujący: 

a) Sprawdzić przygotowanie podłoża zgodnie z aktualnymi zasadami technicznymi. 

Podłoże musi  być one czyste, wolne od pyłu, zabrudzeń i innych środków utrudniających 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Po wcześniejszym naniesieniu szpachli do betonu wymóg wytrzymałości podłoża na odrywanie 

powinien wynieść: 

  - dla wartości pojedynczego odczytu ≥ 0,8 MPa, 

  - dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,3 MPa,  

b) Zagruntować przygotowane podłoże przy użyciu systemowego środka gruntującego. 

c) Wykonać w dwóch warstwach o łącznej grubości (suchych warstw) równej 300 µm barwną, 

powłokę ochronną o wysokiej elastyczności wg wymagań zgodnie z pkt. 1.3.1. 

 
9.4. Uwagi 

1) Prace remontowe muszą być prowadzone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, posiadające 

 odpowiedni sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu remontów i modernizacji z 

 zastosowaniem materiałów chemii budowlanej. 
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2) Wykonawca robót powinien posiadać zaświadczenia przeszkolenia i autoryzacji przez producenta 

 zaproponowanych materiałów. 

3) Wszelkie zmiany dotyczące rozwiązań przyjętych w niniejszym zaleceniach naprawczych 

 i zabezpieczających w szczególności dotyczące konstrukcji mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą 

 autora niniejszego opracowania. Zmiany muszą być zgłoszone przed składaniem ofert wykonawczych. 

4) Wykonawca robót powinien użyć materiałów pochodzących tylko z jednego, spójnego  systemu 

 napraw i ochrony betonu oraz jednego producenta. Stosowanie materiałów z innych systemów lub 

 różnych producentów prowadzi często do niespójności technologicznych i późniejszych sporów, co do 

 jakości i trwałości napraw. 

5) Autor dokumentacji nie odpowiada za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji 

 lokalnych. 

6) O wszelkich niezgodnościach warunków istniejących z zaleceniami naprawczymi i zabezpieczającymi 

 należy niezwłocznie informować autora niniejszego opracowania. 

7) Wszystkie prace remontowe należy prowadzić z zachowaniem obecnie obowiązujących dla 

 poszczególnych robót przepisów BHP. 
 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW 
 
  Budynki jako wysokościowe o wysokości ok. 56,5m oraz 70,5m zakwalifikowano do kategorii ZL V w 
 klasie odporności pożarowej A. Konstrukcja nośna budynków, konstrukcja dachu, stropów, i ścian zewnętrznych 
 i wewnętrznych są zgodne z parametrami odporności ogniowej elementów dla ZL V A lub je przekraczają. 
 Remont  obejmuje jedynie strefę zewnętrzną obiektu. Zagadnienia p. poż. dotyczące wnętrza pozostają poza 
 opracowaniem. Z uwagi na zakres zadania (remont fragmentu elewacji oraz balkonów), parametry pożarowe 
 budynków oraz warunki ewakuacji nie ulegają zmianie. Nie zachodzi konieczność uzyskania opinii rzeczoznawcy 
 ds. ochrony przeciwpożarowej.  
 

11. PLAN BIOZ 
 
  Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 1202 ), 
 kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( „planu BIOZ” ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
 warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
 27 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 151/2002 , poz. 1256 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
11.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

 
   Planowany zakres robót obejmuje remont fragmentów ścian zewnętrznych oraz dachów 

 19-sto i 24 kondygnacyjnych budynków zamieszkania zbiorowego. Remont ścian budynków oraz 
 balkonów wykonany zostanie przy wykorzystaniu wózków elewacyjnych lub metodą alpinistyczną. 

 
11.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych: 

 
   Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane, stwarzające zagrożenie 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, ryzyko obrażeń 
 pracowników bądź przechodniów wskutek upadku narzędzi, materiałów itp.).  

 
11.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych: 

 
   Miejsca prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed wejściem na teren budowy osób 

 niepowołanych przy pomocy ogrodzenia i taśm zabezpieczających. Należy również umieścić tabliczkę z 
 napisem „UWAGA! ROBOTY NA WYSOKOŚCI!”. 

 
11.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót: 
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 Przed przystąpieniem do prac stwarzających zagrożenie wszyscy pracownicy powinni zostać 
 przeszkoleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz być uprawnionymi do pracy na 
 wysokości.  

 
12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 Z uwagi na przedmiot niniejszego opracowania (remont wskazanych w części rysunkowej fragmentów 
elewacji oraz dachów D.S. "Kredka" oraz D.S. "Ołówek"), obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie ulega 
zmianie i w związku z zakresem niniejszego opracowania zawarty jest w granicach jego kubatury.   

 
               OPRACOWAŁ: arch. Jakub Onyszkiewicz  
 


