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Dach.
Przed rozpoczęciem docieplenia pokrycia dachowego usunąć
istniejące luźne elementy niezwiązane z dachem, oczyścić jego
powierzchnię z pyłów oraz odtłuścić. Powierzchnia dachu
powinna być sucha.
Docieplenie dachu polegające na wykonaniu izolacji termicznej
w postaci „termopiany” pozwala na uszczelnienie trudno
dostępnych miejsc na dachu (przejścia z powierzchni poziomej
na pionową kominów i murów attykowych). „Termopiana”
pokryta jest powłoką, która stanowi ochronę przed UV i
uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosować np. termopianę
GRUPA TERMOPIAN Sp. z o.o. z powłoką Izolbest PRO lub
równoważne materiały.
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Kominy.
Opukać powierzchnię tynków. Jeżeli tynk będzie wydawał
„głuchy” odgłos podczas opukiwania, oznacza to, że się odspoił
od podłoża i należy go usunąć. Zmurszałe tynki należy skuć
metodą mechaniczną (przyjęto 20%).
Czapy należy rozebrać, następnie zamontować nowe
prefabrykowane z betonu - zastosować czapy z kapinosami.
Czapy zaimpregnować (np. dwukrotne malowanie preparatem
hydrofobizującym przeznaczonym do betonu), pod warstwą
betonu należy wykonać izolację z masy asfaltowej. Uszczelnić
wszystkie połączenia na linii komin- pokrycie dachowe poprzez
wstrzyknięcie piany poliuretanowej, zastosowanie taśm
dekarskich oraz wykonanie koniecznych obróbek blacharskich.


