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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

Inwestor :
                     Gmina Sędziszów

ul. Dworcowa 20
                     28-340 Sędziszów

Miejsce realizacji : 
Działki nr ewid. 123, 153/1, 153/2, 166, 167, obręb 02 oraz działki nr ewid. 
54,  1442/2, 1620/1,  obręb 03 Sędziszów 

Przedmiot inwestycji:   
Zagospodarowanie terenów w obrębie Rynku  w ramach projektu 
rewitalizacja Sędziszowa. 

                                                  

Podstawą opracowania jest :
• Umowa z Inwestorem z dnia 26.02.2016r.
• Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów, 
• Mapa do celów projektowych  
• Konsultacje z Inwestorem
• Wizja lokalna
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1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja polegająca rewitalizacji terenów w obrębie rynku w Sędziszowie ma na celu
zagospodarowanie terenów, poprzez stworzenie przestrzeni publicznej w postaci placu z
parkingiem oraz  wiatą.  W  związku  z  planowaną  budową  rewitalizacji  podlegać  będzie
także teren w bezpośrednim sąsiedztwie tj:  drogi, chodniki, tereny zielone,  plac zabaw,
siłownia zewnętrzna.  W opisie przedstawiono budynek wiaty  zlokalizowanej przy placu
zabaw.

Parametry obiektu: 
Powierzchnia zabudowy    39,87 m2

Powierzchnia użytkowa     11,08 m2

Kubatura                         169,19 m3

Wysokość                               5,07 m 

W obiekcie przewidziano:

• WC ogólnodostępne
• Pomieszczenie gospodarcze

W obiekcie projektuje się następujące instalacje :
• zimna woda z projektowanego przyłącza
• ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego
• kanalizacja sanitarna odprowadzana do zbiornika bezodpływowego
• kanalizacja deszczowa odprowadzana na teren zielony na działce
• ogrzewanie elektryczne (maty ścienne)
• instalacja elektryczna z projektowanego przyłącza

Budynek i związane z nim instalacje zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej zapewniając :

• bezpieczeństwo konstrukcji,

• bezpieczeństwo pożarowe,

• bezpieczeństwo użytkowania,

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,

• odpowiednie warunki ochrony środowiska,

• ochronę przed hałasem i drganiami,

• właściwą charakterystykę energetyczną;

Dostęp  do  obiektu  dla  osób  niepełnosprawnych  zapewniony  poprzez  odpowiednie
wyprofilowanie terenu przy budynku. 

A4



Kwalifikacja obiektu pod wzgl ędem po żarowym

Obiekt  zaliczany  jest  do  budynków  niskich  (5,07m,  jednokondygnacyjny).  Z  uwagi  na
niewielkie rozmiary oraz jego przeznaczenie nie wymaga on uzgodnienia pod względem
ochrony  pożarowej.  Nie  jest  również  wymagane  zapewnienie  drogi  pożarowej,  ani
hydrantów zewnętrznych do gaszenia pożaru.

Analiza wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Na  etapie  projektu  budowlanego  przeprowadzono  analizę  możliwości  racjonalnego
wykorzystania  pod względem technicznym, ekonomicznym i  środowiskowym, odnawialnych
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia
wiatru, a także możliwość  zastosowania skojarzonej produkcji  energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia  w  energię  w  postaci  bezpośredniego  lub
blokowego ogrzewania. 

Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru oraz gruntowej
pompy ciepła w związku z koniecznością  zastosowania niskotemperaturowego ogrzewania..
W budynku nie można zastosować kogeneracji gazowej z uwagi na  duże koszty inwestycyjne,
Stosowanie  paneli  fotowoltaicznych,  czy  solarnych  wiązałoby  się  z  koniecznością
wygenerowania dodatkowego pomieszczenia.
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Rodzaj źródła Uwarunkowania wynikaj ące z poło żeniaUwagi

Słońce- kolektory słoneczne Niekorzystne

Słońce- panele fotowoltaiczne Niekorzystne

Wiatr Niekorzystne  Duży hałas generowany przez turbinę. 
Woda Niekorzystne Brak pływów wodnych na działce.

Biomasa Niekorzystne

Ciepło ziemi Niekorzystne

Ciepło powietrza Niekorzystne

Kogeneracja gazowa Niekorzystne

Zbyt mała ilość odbiorników energii, brak 
pomieszczenia na montaż dodatkowych 
urządzeń
Zbyt mała ilość odbiorników energii, brak 
pomieszczenia na montaż dodatkowych 
urządzeń

Możliwość wykorzystania biomasy do 
ogrzewania w każdej postaci. Konieczność 
wygospodarowania pomieszczenia na opał. 
Brak możliwości wygospodarowania 
miejsca w budynku na pomieszczenie 
kotłowni. 
Możliwość czerpania ciepła poprzez 
odwierty pionowe. Duże koszty 
inwestycyjne. Konieczność zastosowania 
niskotemperaturowego ogrzewania. Brak 
pokrycia mocy cieplnej niezbędnej do 
zasilania nagrzewnic
Możliwość korzystania z ciepła powietrza. 
Możliwość zastosowania podgrzewacza z 
wbudowaną pompą ciepła do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Wydajność 
urządzenie silnie uzależniona od 
temperatury zewnętrznej.
Przyłącze gazowe w pobliżu działki. 
Wysokie koszty inwestycyjne zakupu 
urządzeń. 



Charakterystyka energetyczna i ekologiczna budynku
Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 roku
w  sprawie  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  i  lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną  całość techniczno-użytkową
oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U.
Nr 210, poz. 1240), stwierdzono że wartości współczynnika  przenikania ciepła Uk ścian,
stropu  i  stropodachu,  okien  i  drzwi,  obliczone  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą
obliczania oporu cieplnego  i współczynnika przenikania ciepła, nie przekraczają wartości
Uk(max) określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.
Zaprojektowane w budynku instalacje ogrzewcze i wentylacyjne zostały w taki sposób, aby
ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 

• Zapotrzebowanie wody wg projektu branżowego
• Odprowadzenie ścieków wg projektu branżowego
• Moc urządzeń elektrycznych wg projektu branżowego
• Zapotrzebowanie na ciepło wg projektu branżowego

Właściwości cieplne przegród:
• ściana zewnętrzna parteru U = 0,22 W/m2K
• stropodach U = 0,17 W/m2K
• okna U = 1,10 W/m2K
• drzwi zewnętrzne U = 1,50 W/m2K
• podłoga na gruncie U = 0,28 W/m2K

OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

1. Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej o grubości 30 cm.
Ziemię  tą  należy  zostawić  na  placu  budowy  pod  przyszłe  zagospodarowanie  terenów
zielonych. Ze względu na konstrukcję obiektu należy wykonywać wykopy liniowe. Ziemię z
wykopów należy wykorzystać do zasypania wykopów a w części wywieźć na wysypisko .

2.  Fundamenty
Projektuje  się  posadowienie  obiektu  na  ławach  fundamentowych  żelbetowych.  Ławy  i
stopy fundamentowe z betonu C 25/30 (B30). Wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Ławy i stopy winny być położone na podkładzie grubości 10 cm z betonu
C8/10 (B10). 
Na ławach należy wykonać ściany fundamentowe betonowe grubości 24 cm z betonu
C 25/30  (B30). Ściany fundamentowe należy wykonać do poziomu - 0,07.
Wszystkie elementy betonowe mające styczność  z  gruntem należy zabezpieczyć  przed
erozją  poprzez  dwukrotne  posmarowane  lepikiem  lub  innym  środkiem  o  podobnych
właściwościach. 
Na  ścianach   fundamentowych  zewnętrznych  należy  wykonać  izolację  cieplną  z
polistyrenu ekstrudowanego gr. 100 mm i zabezpieczyć folią kubełkową.
Szczegóły  wykonania  fundamentowania  według  rysunku   konstrukcyjnego.  Płyty
podposadzkowe wykonać na warstwie piasku zagęszczonego do współczynnika Is=0,98.

– płyty z betonu C25/30 grubości 12cm
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Zasypanie wykopów fundamentowych  należy  wykonać  gruntem z  wykopów.  Pozostałą
ziemię z wykopów  należy wywieźć na wysypisko.
Tak wykonane roboty należy traktować jako zakończenie stanu „0” i winny być komisyjnie
odebrane i zrobiony wpis do dziennika budowy.

3.  Ściany przyziemia
Na ścianach fundamentowych należy wykonać izolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
Ściany należy wykonywać z bloczków wapienno piaskowych grubości 24 cm o gęstości
1800 kg/m3  i wytrzymałości 20MPa. Mury należy wznosić na zaprawie cienkowarstwowej.
Nad otworami drzwiowymi należy stosować nadproża typu L 19. Nad oknami nadproża
stanowią  wieńce  ścian,  odpowiednio  dozbrojone.  Ściana  po  dociepleniu  styropianem
grubości 16 cm o współczynniku lambda 0.038 będzie miała wskaźnik U=0,22 W/m2 K.
Ściany działowe należy wykonywać z bloczków wapienno piaskowych grubości 12 cm ,o
gęstości 1400 kg/m3  klasy 15,  na zaprawie cienkowarstwowej.
Przewody  wentylacyjne  również  z  bloczków  wapienno  piaskowych,  wymurowane  do
poziomu umożliwiającego zakończenie   poziomą czapką betonową. 
Jako oparcie pod konstrukcję dachu od strony wiaty przewidziano dwa słupy żelbetowe,
obmurowane cegłą klinkierową.

4. Stropy
Projektuje się strop na belkach drewnianych nad pomieszczeniem gospodarczym i WC.
Strop stanowi jedynie konstrukcję do mocowania ocieplenia i sufitu podwieszanego.

5. Dach konstrukcja i pokrycie
Budynek  przekryty jest dachem dwuspadowym  o spadku połaci 35 stopni. Konstrukcja
dachu w postaci wiązarów drewnianych opartych na ścianach za pomocą murłat. Rozstaw
osiowy wiązarów wynosi  80cm.  Wiązary  pokryte  są  deskowaniem pełnym.  Wierzchnia
warstwa pokrycia zaprojektowana z blachy aluminiowej na wysoki rąbek o następujących
parametrach:

• blacha stopowa aluminiowa, gatunek AW EW 3005

• stopień umocnienia H24,

• grubość 0,90 mm,

• powłoka lakiernicza PUR/PA z efektem szczotkowania, powłoka dekoracyjna gr. 20
um, strona spodnia lakier zabezpieczający 5-9 um,

• kolor srebrzysto-szary zblizony do RAL 7040,

• wysokość 65 mm,

• szerokość 500 mm,

Nad wejściami  zaprojektowano daszki z tafli szklanej ze szkła akrylowego bezbarwnego,
grubości 6mm. Materiał z akrylu oraz części  metalowe odporne na działanie czynników
atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe. Zaprojektowano daszki o wymiarach 100
x  150cm.  Rynny i  rury  spustowe z blachy   tytanowo-cynkowej.  Kolorystyka zgodnie  z
rysunkami elewacji. Kominy ponad dachem należy wyprowadzić do wskazanej na rysunku
rzędnej oraz ocieplić ponad stropem styropianem grub. 8cm i zakończyć czapką . Czapka
kominowa  winna  być  szerokości  60  cm.  Strop  nad  pomieszczeniami  ocieplony  wełną
mineralną grubości 24cm, co pozwala uzyskać współczynnik U=0,17. 
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6. Podłogi i posadzki
1. Posadzka na poziomie 0.00 (+248,50m.n.p.m.) - pomieszczenie gospodarcze i WC.

Na wykonanej płycie betonowej należy ułożyć izolację z dwóch warstw papy. Następnie
wykonać izolację cieplną ze styropianu EPS 100 grubości 10 cm. Na styropianie należy
wykonać warstwę  wyrównawczą  z betonu grubości  5 cm na folii  PE. Następnie należy
ułożyć warstwę z płytek gresowych. Tak wykonana podłoga ma współczynnik U = 0,28 W/
m2K
Parametry gresu

• gres szkliwiony,
• wymiar płytki 30 x 30 cm,
• powierzchnia satyna,
• nasiąkliwość wodna 0,05 %,
• antypoślizgowość klasa R10,
• odporność na ścieranie PEI 4,
• odporność na plamienie klasa 5,
• siła łamiąca powyżej 1300 (N),
• odporność na działanie środków domowego użycia GA;

7. Ścianki działowe , tynki i okładziny

Wewnątrz pomieszczenia gospodarczego na ścianach tynki cementowo – wapienne kat.
III. Ściany malowane farbą lateksową. Przed malowaniem należy pamiętać o wykonaniu
na tynkach warstwy gładzi gipsowej. W pomieszczeniu WC takie same tynki i malowanie,
z tym, że należy również wykonać hydroizolację malując dwukrotnie folią w płynie oraz do
wys. 2,20m należy położyć glazurę o następujących parametrach:
Glazura:

• płytka ścienna matowa 29,7x59,8 cm,

• kolor biały,

• nasiąkliwość wodna >10%,

• odporność na plamienie klasa 5, 

• siła łamiąca powyżej 800 (N),

• odporne na pęknięcia woskowate, 

• odporność  na  działanie  środków  domowego  użycia  i  sole  do  basenów

kąpielowych – GB,

W pomieszczeniu gospodarczym sufit podwieszany - płyty akustyczne z wełny mineralnej

twardej  o parametrach:

• Klasa pochłaniania A dla dystansu 200 mm  

• Wymiar 600x600

• Grubość 15 mm

• Krawędź prosta 
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• Odporność na działanie wilgoci 95% RH

• Klasa czystości ISO 4

• Izolacyjność Dnfw 28dB

• Kolor zbliżony do RAL 9010

• Waga około 2,4 kg/m2

• Pochłanianie 0,80

W pomieszczeniu WC sufit z płyt wodoodpornych wg parametrów::

Płyty akustyczne z wełny mineralnej twardej

• Klasa pochłaniania A dla dystansu 200 mm  

• Wymiar 600x600

• Grubość 19 mm

• Krawędź prosta 

• Odporność na działanie wilgoci 100 % RH

• Płyty zmywalne wodą pod ciśnieniem

• Klasa czystości ISO 3 

• Izolacyjność Dnfw 28dB

• Kolor zbliżony do RAL 9010

• Waga około 4,7 kg/m2

• Pochłanianie 0,90

8. Stolarka

Okna zewnętrzne

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub

EN AW-6063 

•  wymiary profili :

◦ - głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm,

◦ - głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm,

◦ - szerokość widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm,

• profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze względu na

sztywność o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości wypełnienia 

• współczynnik przenikania ciepła ram okiennych: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,

• izolacyjność akustyczna min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych,
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• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem,

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania:

▪ grubość nie mniej niż 60µm,

▪ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia

wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej,

▪ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0,

▪ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h

działania mgły solnej,

▪ odporność na działanie cieczy, 

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie

profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,

• szklenie: szyby zespolone w układzie: 6/16/33.1 o współczynniku przenikania ciepła

U=0,9 W/m²K ( od zewnątrz szyba szyba hartowana gr. 6 mm / ramka dystansowa

16 mm/ od wewnątrz dwie szyby pojedyncze gr. 3 mm połączone ze sobą za

pomocą folii PVB),

• elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali

nierdzewnej,

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE,

• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego

Parapety  wewnętrzne  z  aglomarmuru  grubości  3cm  i  szerokości  25  cm.  Parapety
zewnętrzne  z  blachy  ocynkowanej,  powlekanej  wykonane  na  warstwie  zaprawy
cementowej. 

Drzwi zewnętrzne 

• na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg

PN-EN 573-3:2004,

• kształtowniki ościeżnic i ram skrzydeł składają się z dwóch części aluminiowych

połączonych przekładkami termicznymi z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym

PA 6,6 GF25,

• przestrzeń między przekładkami termicznymi wypełnione są wkładkami

styropianowymi,

• głębokość profili futrynowych oraz skrzydeł drzwiowych wynosi 74 mm,

• szerokość profilu poprzeczki w drzwiach wynosi 77,1 mm,
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• profile przyszybowe o zwiększonej odporności na włamanie, przyjęte ze względu na

sztywność o wysokości 22 mm, dobierane w zależności od grubości wypełnienia 

• dolny profil drzwi tzw. „kopniak” o szerokości 127 mm. Wysokość złożenia profili od

spodu progu drzwiowego do krawędzi szyby wynosi 160,1 mm 

• współczynniki przenikania ciepła ramy i skrzydła nie wyższe niż 1,9 W/m2K, 

• współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji nie wyższy niż U=1,5 W/m2K

• izolacyjność akustyczna konstrukcji 40 dB

• infiltracja powietrza w klasie 3,

• szczelność na przenikanie wody w klasie A5, 

• odkształcenia w klasie C4, 

• połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy

zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem 

• powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 

▪ grubość nie mniej niż 60µm,

▪ twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia

wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce szklanej,

▪ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0,

▪ odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h

działania mgły solnej,

▪ odporność na działanie cieczy, 

• należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie

profila aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości oraz ugięcie żadnej

krawędzi szkła nie było większe niż 8 mm, 

• szklenie: szyby zespolone w układzie: 6/16 / 44.2 bezpieczna o współczynniku

przenikania ciepła U=1,1 W/m²K ( od zewnątrz szyba szyba hartowana gr. 6 mm /

ramka dystansowa 16 mm/ od wewnątrz dwie szyby pojedyncze gr. 4 mm

połączone ze sobą za pomocą dwóch  folii PVB),

• uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru

termoplastycznego TPE, 

• okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 

9. Wentylacja i ogrzewanie
Pomieszczenia w obiekcie posiadają  wentylację  grawitacyjną.  Instalacje kanalizacyjne i
wodociągowe obudowane płytami g-k. 
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Ogrzewanie za pomocą mat elektrycznych zgodnie z projektem instalacyjnym.

10. Roboty zewn ętrzne . 
Przewiduje  się  wykonanie  w  altanie  posadzki  z  bruku  klinkierowego  o  następujących
parametrach:

• do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
• mrozoodporność – klasa FP100 wg EN 1344.2002
• obciążenia niszcz. osi poprz. - klasa T4 wg EN 1344.2002
• poślizg – klasa U3 wg EN 1344.2002
• reakcja na ogień – klasa A1

11. Elewacje i kolorystyka:
Elewacja  budynku  wykonana  z  dociepleniem  metodą  lekko  –  mokrą.  Technologia
wykonania zgodnie z wytycznymi producenta tynków cienkowarstwowych. Do wysokości
 2  m  należy  wykonać  zabezpieczenie  z  2  warstw  siatki  z  włókna  szklanego.   Na
elewacjach  tynk  silikonowy  barwiony  w  masie.  Wszystkie  narożniki  zabezpieczone
listwami  systemowymi.  Na  słupach  obłożenie  cegłą  klinkierową.  Docieplenie  należy
wykonać  styropianem grubości  16  cm o  współczynniku  lambda=0,038.  Nad  wejściem
zadaszenie  w  postaci  tafli  szklanej.   Podokienniki  z  blachy  0,55  mm  ocynkowanej,
powlekanej w kolorze szarym. 

Parametry systemu ociepleniowego ścian zewnętrznych:

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowe go:
� przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,10/0,11MPa
� odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 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
wydłużonym 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  roku  w  sprawie  wymagań  zawartości  naturalnych  izotopów
promieniotwórczych posiadają świadectwo higieny radiacyjnej.

Elementy systemu ociepleń:

Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS
Izolacja termiczna
Mocowanie izolacji termicznej
Siatka zbrojąca alkalioodporna
Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej 
Powłoka wyrównująca chłonność podłoża
Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Opis składników systemu ocieple ń wg kolejno ści stosowania : 
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• zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża na
systemach ETICS. Mocowanie wykona ć zgodnie z metod ą obwodowo-
punktow ą przy min. 40% powierzchni klejenia . 
Dane techniczne zaprawy klejowej:
ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 18
gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3
• płyty EPS izolacji termicznej o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,040/0,031
W/m2xK, grubości 12 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.
• 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.
•  zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej
przyczepności zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach
EPS oraz wełny mineralnej, w którą  należy zatopić siatkę, minimalna grubo ść
warstwy zbrojonej – 3,0mm . 
- wytrzymałość na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd >
10500N/mm  
- udarność warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J 
Dane techniczne zaprawy:
ziarnistość maksymalna: 0,8 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 18
• impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane
techniczne:
szerokość siatki – 100 cm
wymiary oczek:  4,0x4,5mm ±10% 
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2  
siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm
siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 %
- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65
wymiary oczek:  3,5x3,8mm ±10% 
masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2  
siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 44 N/mm
siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 34 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 %
- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65
• 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 %
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• gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych.
Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny w klasie
A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w kapsułach MKThor o
wydłużonym działaniu.
-Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40 do 60.
-Współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK
-Gęstość: 1,8 kg 
-Nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
-Współczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubości warstwy 2 mm
-Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji. 

Strefa cokołowa systemu ocieplenia.
W strefie cokołowej i do wysokości 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje się
wzmocnienie układu ociepleniowego  przez zastosowanie podwójnej
warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubości
warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.
W strefie cokołowej oraz poniżej poziomu terenu zastosować
wodoodporne płyty typu XPS TOP P 30SF o oznaczeniu : XPS EN 13164
T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-
WL(T)0,7.
• Odporność projektowanego systemu na uderzenia (udarność) w stanie
powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 60 J.
Wyprawę wierzchnią strefy cokołowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty
tynk dekoracyjny. Maksymalna wielkość ziarna 0,8mm. Zawartość spoiwa
poliakrylowego min. 20%. 
Kolorystyka wskazana na rysunkach.

12. Wyposa żenie:

Napisy  w  wiacie  wykonany  z  blachy  malowanej  proszkowo.  Litery  wysokości  35cm,
czcionka Arial, kolor jasnoszary. 

Gablota na rozkład jazdy.

• Gablota naścienna, jednostronna.
• Gablota przeznaczona do zmiennej ekspozycji o formacie  umownym 110x70cm  
• Gabaryty gabloty (szer.x wys. x głęb.) 1250 x 850 x 77mm

Konstrukcja gabloty

Gablota  wykonana jest z systemowych profili  aluminiowych, lakierowanych proszkowo.
System kompletują profile wykończeniowe, łączniki, uszczelki, zawiasy i zamki

Skrzynka  gabloty  wykonana jest  z  trójkomorowego profila  z  odpowiednimi  przylgami  i
wypustami  do mocowania uszczelek oraz tzw.  „ząbkami”  do ustalania położenia profili
obudowy.   Dzięki  podwójnym  ściankom  komór,  łączniki  mocujące  wyposażenie
wewnętrzne gablot są niewidoczne na zewnątrz.
Tylną  część  gabloty  stanowi  ocynkowana  blacha  powlekana  służąca  do  zawieszania
ogłoszeń za pomocą magnesów.

A14



Drzwi gabloty otwierane na bok, zamontowane są do ościeżnicy za pomocą specjalnych
zawiasów  wewnętrznych  ze  stali  nierdzewnej.  Standardowo,  każde  drzwi  posiadają
specjalne zamki na wklęsły klucz trójkątny pasujący do wszystkich zamków. Języka zamka
nie można podważyć od strony zewnętrznej gabloty.
Drzwi w gablocie przeszklone szybą  hartowaną o grubości 5 mm osadzoną  za pomocą
uszczelek w aluminiowej ramce wykonanej z systemowych profili aluminiowych.
Systemowe  uszczelki  ościeżnicy  chronią  wnętrze  gabloty  przed  przedostawaniem  się
pyłów i wody, a otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu.

Instalacja elektryczna
Możliwość  zastosowania  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  gabloty  o  napięciu  230V ,
służąca  do  podświetlenia  skrzynki  gabloty.  Do  oświetlenia  stosuje  się  świetlówki  Lub
moduły LED
Gablota posiada Certyfikat  Europejski  CE potwierdzający,  że spełnia wymagania norm
zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE.

Siedziska  i  oparcia  ławek:  wykonane  są  z  listew  drewna  iglastego  zabezpieczone
impregnatem  grzybobójczym  i  lakierowane  lakierem  bezbarwnym.  Długość  ławki
przewidziano na całej długości wiaty. Przewidziano 3 listwy o przekroju 35x 100 mm na
głębokości siedziska ławki oraz 2 listwy o tym samym przekroju jako oparcie.
Siedzisko ławki jest oparte na wspornikach mocowanych do ściany tylnej wiaty. Wsporniki
wykonane  z  profili  stalowych  ocynkowanych,  malowanych  proszkowo  na  kolor  szary.
Profile  kwadratowe 40x40x5mm.  W trakcie  montażu wiaty  należy  zwrócić  uwagę,  aby
wysokość  siedziska,  w zależności  od pochylenia podłużnego chodnika zawierała się  w
przedziale od 35 do 45cm nad poziomem chodnika. Zalecana średnia wysokość: 40cm.
Listwy i wsporniki ławki zostaną zamontowane na miejscu montażu.
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