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ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKÓŁ:
(warstwy od strony wewnętrznej do zewnętrznej)
- 10cm polistyren ekstr. XPS połączony z izolacją
  poziomą podłogi
- hydroizolacja pionowa połączona z izolacją
  poziomą podłogi
- podkład gruntujący
- istniejąca ściana fundamentowa
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa
- 10cm polistyren ekstr. XPS
- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej
  szklanej
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa (folia kubełkowa pod
  poziomem gruntu)
- wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny
  na siatce zbrojącej

PRZEPONA POZIOMA
wykonana od zewnątrz

PROFIL STARTOWY

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU szer. 60cm:
(warstwy od góry)
- płyty chodnikowe ułożone ze spadkiem,
  ograniczone obrzeżem betonowym chodnikowym
- podbudowa przepuszczalna jak dla nawierzchni pieszej:
  ▪płyty chodnikowe
  ▪podsypka piaskowa 10cm
  ▪pospółka kwalifikowana 15cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- istniejąca ściana
- istniejący tynk cement.-wapienny
- system dociepleń na styropianie
- wykończenie: tynk akrylowy

DRENAŻ FRANCUSKI

PROFIL STARTOWY
(uszczelnienie silikonem
od strony podłoża istniejącego)

PSEUDO COKÓŁ NA
ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 15cm:
- system dociepleń na styropianie
- wykończenie cokołu: szczelny tynk
żywiczny na siatce zbrojącej

PRZEPONA POZIOMA
wykonana od zewnątrz

PROFIL STARTOWY

ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU szer. 60cm:
(warstwy od góry)
- płyty chodnikowe ułożone ze spadkiem,
  ograniczone obrzeżem betonowym chodnikowym
- podbudowa przepuszczalna jak dla nawierzchni pieszej:
  ▪płyty chodnikowe
  ▪podsypka piaskowa 10cm
  ▪pospółka kwalifikowana 15cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- istniejąca ściana
- istniejący tynk cement.-wapienny
- system dociepleń na styropianie
- wykończenie: tynk akrylowy

PROJEKTOWANE
WARSTWY POSADZKOWE

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKÓŁ:
(warstwy od strony wewnętrznej do
zewnętrznej)
- istniejąca ściana fundamentowa
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa
- 10cm polistyren ekstr. XPS
- tynk cienkowarstwowy na siatce
  zbrojącej szklanej
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa (folia kubełkowa
  pod poziomem gruntu)
- wykończenie cokołu: szczelny tynk
  żywiczny na siatce zbrojącej

PROFIL STARTOWY

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU szer. 60cm:
(warstwy od góry)
- płyty chodnikowe ułożone ze spadkiem,
  ograniczone obrzeżem betonowym chodnikowym
- podbudowa przepuszczalna jak dla nawierzchni pieszej:
  ▪płyty chodnikowe
  ▪podsypka piaskowa 10cm
  ▪pospółka kwalifikowana 15cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- istniejąca ściana
- istniejący tynk cement.-wapienny
- system dociepleń na styropianie
- wykończenie: tynk akrylowy

PROJEKTOWANE
WARSTWY POSADZKOWE

ISTNIEJĄCY STROP
(w obrębie podpiwniczenia)

PROFIL STARTOWY
(uszczelnienie silikonem
od strony podłoża istniejącego)

PSEUDO COKÓŁ NA
ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 15cm:
- system dociepleń na styropianie
- wykończenie cokołu: szczelny tynk
żywiczny na siatce zbrojącej

PRZEPONA POZIOMA
DWURZĘDOWA
wykonana od wewnątrz

ISTNIEJĄCA PODŁOGA
NA GRUNCIE

PROJEKTOWANE
WARSTWY POSADZKOWE

ISTNIEJĄCA
PODŁOGA
NA GRUNCIE

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKÓŁ
W NIEPODPIWNICZONEJ CZĘŚCI:
(warstwy od strony wewnętrznej do
zewnętrznej)
- istniejąca ściana fundamentowa
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa
- 10cm polistyren ekstr. XPS
- tynk cienkowarstwowy na siatce
  zbrojącej szklanej
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa (folia kubełkowa
  pod poziomem gruntu)
- wykończenie cokołu: szczelny tynk
  żywiczny na siatce zbrojącej

od strony osi E odtworzenie
nawierzchni pieszej w obrysie
skutej nawierzchni betonowej

ŚCIANY PIWNICY:
osuszenie ścian
metodą iniekcji
strukturalnej

PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE:
(warstwy od góry)
- 3cm warstwy posadzkowe (płytki gresowe)*
- 0,5cm wylewka samopoziomująca
- 4cm szlichta cementowa
- hydroizolacja pozioma (folia PE)
- 12cm polistyren ekstr. XPS
- hydroizolacja pozioma (2 razy papa)
- 8cm płyta betonowa C20/25 zbrojona siatką
  z prętów fi6 oczka 20*20cm
- 10cm beton C8/10
- 15cm podsypka żwir.-piaskowa zagęszczona
* w pom. "mokrych" układane na warstwie hydroizolacji
 wywiniętej na ściany na ok. 10cm

DRENAŻ FRANCUSKI DRENAŻ FRANCUSKI

PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE:
(warstwy od góry)
- 3cm warstwy posadzkowe (płytki gresowe)*
- 0,5cm wylewka samopoziomująca
- 4cm szlichta cementowa
- hydroizolacja pozioma (folia PE)
- 12cm polistyren ekstr. XPS
- hydroizolacja pozioma (2 razy papa)
- 8cm płyta betonowa C20/25 zbrojona siatką
  z prętów fi6 oczka 20*20cm
- 10cm beton C8/10
- 15cm podsypka żwir.-piaskowa zagęszczona
* w pom. "mokrych" układane na warstwie hydroizolacji
 wywiniętej na ściany na ok. 10cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE I COKÓŁ:
(warstwy od strony wewnętrznej do zewnętrznej)
- 10cm polistyren ekstr. XPS połączony z izolacją poziomą podłogi
- hydroizolacja pionowa połączona z izolacją poziomą podłogi
- podkład gruntujący
- istniejąca ściana fundamentowa
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa
- 10cm polistyren ekstr. XPS
- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej
- podkład gruntujący
- hydroizolacja pionowa (folia kubełkowa pod poziomem gruntu)
- wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

PRZEPONA
POZIOMA
wykonana
od zewnątrz

PRZEPONA POZIOMA
wykonana od wewnątrz

PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE:
(warstwy od góry)
- 3cm warstwy posadzkowe (płytki gresowe)*
- 0,5cm wylewka samopoziomująca
- 4cm szlichta cementowa
- hydroizolacja pozioma (folia PE)
- 12cm polistyren ekstr. XPS
- hydroizolacja pozioma (2 razy papa)
- 8cm płyta betonowa C20/25 zbrojona siatką
  z prętów fi6 oczka 20*20cm
- 10cm beton C8/10
- 15cm podsypka żwir.-piaskowa zagęszczona
* w pom. "mokrych" układane na warstwie hydroizolacji
 wywiniętej na ściany na ok. 10cm

- izolację cieplną wsunąć w
przestrzeń dylatacyjną na
1m (również w poziomie
ścian fundamentowych)

- hydroizolacja w postaci
przepony

- w poziomie ścian
fundamentowych
uszczelnienie dylatacji

Ograniczniki parkingowe
w odległości ok.90cm
od ściany budynku

ODTWORZENIE WARSTWY ASFALTOWEJ:
(warstwy od góry)
- 4cm warstwa ścieralna
  mieszanka mineralno-asfaltowa MA 11
- 8cm warstwa wiążąca
  beton asfaltowy AC 16
- 10cm warstwa podbudowy
  beton asfaltowy AC 22
- 20cm warstwa technologiczna
  grunt stabilizowany cementem R 2,5 MPa

Płyty chodnikowe szer. 30cm
na podbudowie

1,5%

SEGMENT 2 i 3
ściany w osi A i 2

SEGMENT 2 i 3
ściana w osi 1

pomiędzy osiami A-C

1,5%

SEGMENT 1
ściana w osi 2

(bez podpiwniczenia)

1,5%

SEGMENT 1
ściana w osi 2 i E

FRAGMENT PODPIWNICZONY

SEGMENT 1
ściana w osi 1

(bez podpiwniczenia)
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Uwaga:
ściany fundamentowe odkopywać odcinkami nie dłuższymi niż  2m (przy części niepodpiwniczonej) lub 1m a wykopy prowadzone jednocześnie nie
powinny znajdować się w odległości od siebie bliższej niż 4m. Kolejne wykopy wykonywać po zasypaniu poprzednich i zagęszczeniu gruntu do stanu
pierwotnego przed wykonaniem wykopu. Należy zabezpieczyć ściany budynku przed osunięciem.

Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice wraz z przebudową sali
zebrań z pomieszczeniami przynależnymi, przebudową pomieszczenia
pomocniczego na cele kotłowni, remontem garażu, pomieszczenia napraw
drobnych, budową i przebudową: instalacji elektrycznych wewnętrznych,
instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych
oraz montażem baterii akumulatorów z ogniw fotowoltaicznych

SEGMENT 2
 ściana w osi C
- przy dylatacji


