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OPIS TECHNICZNY 
do Projektu termomodernizacji połaci dachowej  

budynku Ośrodka Kultury przy ul M. Reja 1 w Niemodlinie 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 

1.1. Umowa z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie ul. M. Reja 1. 
1.2. Inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana przez autorów projektu. 
1.3. Opinia techniczna.  
1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
1.5. Audyt energetyczny obiektu - materiał udostępniony. 
1.1. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna. 

 
2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA:  
 

2.1. Tematem podstawowym opracowania jest projekt termomodernizacji połaci 
dachowej budynku Domu Kultury z dostosowaniem do wymogów normy 
cieplnej PN – 91/B– 02020. 

2.2. Termorenowacja przegród zewnętrznych elewacji obejmuje ocieplenie m.in. 
stropodachu wełną mineralną, wymianę i wykonanie nowych obróbek 
blacharskich, odtworzenie detali architektonicznych – pilastrów oraz 
gzymsów na elewacjach. 

2.3. Projekt zawiera opis metody wykonania ocieplenia, adaptujący obliczenia 
cieplne opracowanego odrębnie Audytu energetycznego, rozwiązania 
architektoniczne i kolorystyczne elewacji i stropodachu, z określeniem 
usytuowania ociepleń.  

2.4. Ocieplenie stropodachu poprzedza demontaŜ obróbek blacharskich, 
instalacji odgromowej, skorodowanych elementów stalowych trzonów 
wentylacji, wykonanie nadbudowy ścianek ogniowych z krawędziakami do 
mocowania obróbek projektowanych. Wyrównanie  istniejącego pokrycia 
papowego. Przygotowaną, pozbawioną bąbli i odparzeń połać dachową 
naleŜy ocieplić systemowo min. 16cm warstwą wełny mineralnej, na 
warstwie przygotowanej odpowiednio papy istniejącej, mocować łącznikami 
mechanicznie przez podkład papowy do konstrukcji. Połać ocieploną 
przekryć termozgrzewalną papą podkładową z zamocowaniem wzdłuŜ 
zakładów oraz termozgrzewalną papą wierzchnią.  
Szczegóły pokazują rys nr 1-5 projektu. 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.  
 

Budynek zlokalizowany jest na działce przy ul. M. Reja 1 w Niemodlinie. 
Jest to obiekt 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Obiekt został zrealizowany w technologii tradycyjnej o ścianach zewn. z 
cegły. Połacie stropodachowe kryte papą, wielospadkowe,  
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Tynkowanie wapienne, do wysokości gzymsu  tynkiem nakrapianym.  
Gzyms wieńczący ściany pod okapem połaci dachowych betonowy. Do 
wykończenia stosować tynk szlachetny wapienno-cementowy gładki z 
obróbkami blacharskimi. 
Ścianki połaciowe na dachu - tynk gładki  
 
Dane techniczne budynku 
Powierzchnia zabudowy      907,50m² 
Powierzchnia zabudowy po ociepleniu   921,70m² 
Kubatura obiektu       7 954,0m³ 
Kubatura obiektu po ociepleniu    8 073,0m³ 
Ilość kondygnacji nadziemnych    2 
Wys. od terenu do gzymsu połaciowego  średnio - 8,90 m 
Wysokość z kominem kotłowni   średnio -12,50 m 

 
4. METODA OCIEPLENIA  

 
NaleŜy zastosować ocieplenie systemowe , posiadające odpowiednie certyfikaty 

i atesty wykonane zgodnie z instrukcją ITB 334 / 02. 
Podstawowym tynkiem wykonanego ocieplenia będzie tynk akrylowy 
cienkościenny gr. 3 mm w kolorze białym, który zostanie pomalowany 
fasadowymi farbami silikonowymi wg przyjętej kolorystyki.  

Wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych 
poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w 
materiałach technicznych firmy dostawczej technologii. 

Prace ociepleniowe naleŜy prowadzić w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Temperatura podłoŜa i otoczenia, zarówno w trakcie prac, 
jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od 
+5°C do +25°C. Połać dachowa powinna zostać osłonięta i zabezpieczona 
przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem silnego wiatru. 

 
Przyjęto odpowiednio:  

- 16cm wełny mineralnej na ocieplenie stropodachu.  
Szczegóły rozwiązań podano na rysunkach nr 2-5. 
Przed wykonaniem ocieplenia, ściany komina, ścianek ogniowych i połać 
dachową naleŜy odpowiednio przygotować, oczyścić i uzupełnić. 
Stare tynki odspojone od podłoŜa / klawiszujące / naleŜy skuć i uzupełnić 
tynkiem kategorii I i zagruntować.  
 

UWAGA : Ocieplenie wykonywane na starym tynku nadającym się do 
pozostawienia naleŜy dodatkowo kołkować / w ilości 6 – 8 sztuk na 1m2 / 
kołkami przeznaczonymi do ścian z materiałów  ceramicznych. 



3 
 

 Po ociepleniu ścian szczytowych , na ich zakończeniu , naleŜy wykonać 
nowe obróbki blacharskie, podobnie jak na gzymsach. 
Ocieplenie i zabezpieczenie miejsc szczególnych pokazano na rysunkach 
szczegółowych. 

 
5. METODA OCIEPLENIA STROPODACHU 

 
5.1. Wyrównane pokrycie istniejące  połaci dachowej 2x papą na lepiku stanowi 

paroizolację stropodachu. 
5.2. Ocieplenie płytami wełny mineralnej dachowej o  grub. 16cm ułoŜonych  
 rzędami na mijankę. 
5.3. Papa podkładowa luzem, mocowanie jednoczesne papy z płytami 

izolacyjnymi za pomocą łączników mechanicznych w miejscu zakładów 
papy, w rozstawie zaleŜnym od strefy dachu. Zgrzewanie zakładów papy 
podkładowej. 

5.4. Zgrzewanie papy wierzchniej do podkładowej na całej szerokości. 
5.5. Układ warstw stropodachu:  

• Papa wierzchnia termozgrzewalna 
• Papa podkładowa zgrzewana bezpośrednio do wełny 
• Płyta wełny dachowej przyklejana klejem na zimno 
• Preparat gruntujący 
• Istn. podłoŜe papowe na podkładzie betonowym 

 
6. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE ZEWN ĘTRZNE : 

 
6.1. DemontaŜ i ponowny montaŜ nowych(z uwzględnieniem nowej grubości 

ścian)rynien z wpustami do rur spustowych, istniejącej instalacji 
odgromowej i RTV.  

6.2. Skucie starych tynków, wykonanie drobnych prac murarskich.  
 

6.3. NaleŜy zapewnić nieuciąŜliwe usunięcie gruzu i jego transport na wysypisko. 
6.4. Skorodowane elementy stalowe obudowy trzonów wentylacji na dachu 

naleŜy wymienić na analogiczne. Malować farbą antykorozyjną. 
6.5. Ściany komina malować farbami elewacyjnymi, zgodnie z projektem 

kolorystyki.  
 
7. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

 
7.1. Inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne oraz nie narusza 

interesów osób trzecich. Prace termorenowacyjne budynków nie naruszają 
istniejącego układu ani teŜ go nie pogarszają. 
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.  

 
Wykorzystano dane i obliczenia charakterystyki zawarte w Audycie 
energetycznym, opracowanym na odrębne zlecenie Urzędu Gminy 
Niemodlin. 
 
UWAGA:  Przed przystąpieniem do prac remontowych naleŜy wykonać 
rusztowania z zabezpieczeniem dojścia i wejść do budynku. 
 
UWAGA: Zaleca się wykonanie remontu posadzki i ścian zewnętrznych 
tarasów wg. dostarczonej dokumentacji. 

 
UWAGA: Wszelkie roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane do prowadzenia robót z zachowaniem 
warunków technicznych robót budowlanych i obowiązujących przepisów 
BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

 
 
 
Opole, styczeń 2012r.       Opracował: 


