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1. Wstęp 
1.1. Projekt budowlany remontu elewacji – docieplenia budynku socjalnego, znajdującego się 

na terenie Muzeum Rybołówstwa w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2, na działkach ewi-
dencyjnych 246,247 obręb Hel opracowano na podstawie zlecenia otrzymanego od Inwe-
stora - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13  

1.2. Podstawa opracowania.  
• Zlecenie otrzymane od Zamawiającego  
• Inwentaryzacja parteru i piętra opracowana przez BUPI „Inwestpol” Gdańsk,  

ul. Rakoczego 31 
• Pomiary własne  
• Mapa do celów informacyjnych  1:500  
• Wytyczne realizacyjne autorstwa Ryszarda Kowalskiego  
• Zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Konserwatora Zabytków Starostwa 

Powiatowego w Pucku z dnia 04.05.2015 r. 
• Zgłoszenie rozpoczęcia prac w Starostwie Powiatowym w Pucku Wydział Architek-

tury Budownictwa  z dnia 23.03.2015 r 
• Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe 

1.3. Budynek muzeum dawny kościół poewangelicki p.w. Św. Piotra i Pawła, a obecnie Mu-
zeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 jest wpisany do rejestru zabyt-
ków województwa pomorskiego pod numerem 145 (dawny rejestr zabytków – nr 91, data 
wpisu 18.01.1960 r.), na terenie należącym do muzeum – skansenu, znajdują się jeszcze 
dwa budynki socjalno – gospodarcze. 

1.4.  Projekt  opracowano zgodnie z zamówieniem, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
zasady wiedzy technicznej[1][2] i stanowi on komplet dokumentacji niezbędnej do realizacji 
celu, jaki został określony w umowie zawartej z Zamawiającym i wchodzi w zakres pro-
wadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodar-
czej Urzędu Miasta w Gdańsku pod nr 267 w dniu 10-01-1989r. 

2. Lokalizacja i opis obiektów 
Działka położona jest pomiędzy ulicą Morską (Bulwar Nadmorski) a ul. Wiejską. 

Stroną wschodnią i zachodnią działka przylega do działek zabudowanych.  Wjazd na działkę 
z ul. Wiejskiej i Morskiej. Wejście od zachodu z ul. Morskiej. Teren działki z lekkim spad-
kiem w kierunku zachodnim, zabudowany budynkiem Muzeum Rybołówstwa (były kościół 
poewangelicki) oraz dwoma mniejszymi budynkami: W.C. (dawny budynek pogrzebowy) i 
budynkiem socjalnym „Biały Domek” (dawny budynek grabarza). Przy wejściu na działkę 
ustawiono budynek o konstrukcji drewnianej mieszczący kasę biletową.  Działka ogrodzona 
jest murem ceramicznym. Na terenie istnieje zieleń wysoka.  

Budynki posadowione na jednofrakcyjnych piaskach drobnych. Zwierciadło wody 
gruntowej na omawianym terenie występuje na głębokości 1,5 m poniżej poziomu terenu i 
ulega okresowym wahaniom w zależności od poziomu wody w Zatoce Puckiej.  

Budynek socjalny „Biały Domek” murowany  z cegły ceramicznej pełnej o grubości 
38 cm, został ocieplony styropianem grubości około 5 cm i otynkowany tynkiem cienkowar-
stwowym o fakturze zatartej na gładko i malowany farbą elewacyjną. Jest to budynek parte-

                                                           
1  Ustawa z dnia 07-07-1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 
2  Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z później-

szymi zmianami) 
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rowy z poddaszem użytkowym niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy pokryty dachówką 
ceramiczną „holenderką”. Orynnowanie i obróbki blacharskie wykonane z blachy miedzia-
nej. Wody opadowe odprowadzone są bezpośrednio na teren. Okap wykonany z desek. Ko-
min murowany z cegły ceramicznej, nie tynkowany. Stolarka okienna i drzwiowa drewnia-
na, szklona szkłem zespolonym. Okna parteru zabezpieczone kratami stalowymi od ze-
wnątrz. Schody prowadzące do budynku wykonane z kostki granitowej. Wokół budynku 
wykonano opaskę żwirową.     
 
Powierzchnia zabudowy około 55, 22 m2 

Kubatura budynku 351.80 m3 

Wysokość budynku do kalenicy przy wejściu głównym około 8.6 m  
 
Na terenie działki występuje podziemne uzbrojenie terenu: 

- wodociągowej 
- kanalizacji sanitarnej 
- kanalizacji deszczowej 
- energetycznej 
- telefonicznej 
- niskoprądowej we własnych kanałach 
- odgromowej 

3. Zakres prac budowalnych  
Podczas silnych sztormów i wiatrów, budynek ulega przemakaniu, a izolacyjność 

termiczna jest niska z powodu występowania mostków termicznych. Z uwagi na rewalory-
zację ulicy Morskiej, budynek wyróżnia się od innych nieestetycznym wyglądem. Stąd za-
chodzi konieczność zabezpieczenia ściany szczytowej przed zamakaniem wodą morska, 
poprawienia izolacyjności termicznej budynku i poprawienia estetyki poprzez obłożenie 
elewacji płytka klinkierową imitującą cegłę ceramiczną W celu wykonania ocieplenia ele-
wacji nie zachodzi konieczność przebudowy dachu, poza deskami okapowymi i opierzenia-
mi ściany szczytowej.   
 
3.1. Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji należy uporządkować teren wokół 

prowadzonych prac. Zdemontować ogrodzenie od strony północnej wraz z skrajnym 
słupkiem przy elewacji.  Zdemontować  wszystkie przedmioty mocowane do elewacji.  
Są to kamery, rurki PCV wraz z okablowaniem, lampa nad wejściem głównym, histo-
ryczny hak do mocowania lampy, kraty okienne, orynnowanie budynku, kartki wenty-
lacyjne, opierzenia i obróbki blacharskie wraz z pasem nadrynnowym i deskowaniem  
okapu.  Płaskowniki mocujące kraty w murze należy odciąć w taki sposób, aby była 
możliwość ich przedłużenia (poprzez dospawanie). Na czas prac zabezpieczyć folią 
PCV stolarkę okienną i drzwiową. 

3.2. Usunąć istniejące ocieplenie. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy oce-
nić stan techniczny i geometrię podłoża. Podłoże musi być nośne, stabilne, równe, su-
che, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność płyt, takich jak: kurz, wy-
solenia, powłoka malarska itp. W celu sprawdzenia przyczepności istniejącego tynku do 
podłoża, tynk opukać młotkiem. W przypadku głuchego odgłosu, tynk usunąć i uzupeł-
nić nowym tynkiem cementowo-wapiennym. Usnąć tynk wokół ościeży drzwiowych 
i okiennych. Sprawdzić przyczepność istniejących powłok malarskich, poprzez nacięcie 
nożem siatki o wielkości pól 2mm, przyklejenie taśmy malarskiej i oderwanie jej gwał-
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townym ruchem. Jeśli w wyniku tej próby na taśmie pozostanie powłoka malarska w 
ilości większej niż 40%, świadczy to o jej zbyt słabej przyczepności. Powłoki marskie 
usunąć za pomocą szpachelek i szczotek drucianych. Następnie tynki zagruntować. 
Niewielkie nierówności (do 2 cm),ubytki wyrównujemy za pomocą zaprawy cemento-
wo-wapiennej. Większe nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez różni-
cowanie grubości styropianu. 

3.3. Na ścianie szczytowej (elewacja zachodnia) wykonać powłokę uszczelniającą. Powłokę 
uszczelniającą należy wykonać po sprawdzeniu jakości podłoża tynku i naprawieniu 
uszkodzeń. Usunąć farby pokrywające tynki. Powierzchnię ściany zagruntować prepa-
ratem gruntującym Następnie należy nanieść elastyczny szlam uszczelniający na mi-
krokrzemionce w co najmniej dwóch warstwach.  Minimalna  łączna grubość powłoki  
winna wynosić 2mm , natomiast maksymalna nie przekraczać 5mm Zużycie orientacyj-
ne: 0,2dm3 kg/m2 środka gruntującego, 

4,0 kg/m² szlamu elastycznego; 
3.4. Wykonać nowe ocieplenie z styropianu frezowanego typu EPS 70-040 o grubości 15 

cm (ościeża okienne docieplić styropianem grubości 5cm.). Przed wykonaniem ocie-
plenia należy ułożyć na elewacji rurki osłonowe PCV w których będą prowadzone 
przewody do zasilania kamer. W projekcie oparto się o system Llobatherm firmy Qu-
ick-mix, gdyż jako jedyny zapewnia możliwość montażu płytek klinkierowych powyżej 
5.0 m wysokości elewacji. 

3.4.1. Listwę cokołową montować w poziomie terenu. Listwa cokołowa ułatwia zachowa-
nie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych.  
Stanowi równocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi ocieplenia. Listwę cokołową 
montuje się wokół całego budynku. Powinna ona być dopasowana do grubości sty-
ropianu i montowana za pomocą montażowych łączników mechanicznych rozmiesz-
czonych w ilości po 3 łączniki na metr bieżący. Na narożach budynku listwę coko-
łową należy dociąć pod odpowiednim kątem i zamocować mechanicznie (narożniki 
budynku nie posiadają kąta prostego!). W przypadku łączenia dwóch listew należy 
pamiętać o zamocowaniu mechanicznym ich krawędzi. Wszelkie nierówności ścian 
pod listwami należy wyrównywać podkładkami dystansowymi.  

3.4.2. Płyty styropianowe należy przyklejać do ściany zaprawą klejącą, przygotowaną 
zgodnie z zaleceniami producenta.  Zaprawę klejącą nakładamy na płytę metodą - 
obwodowo-punktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć pasmowo 
na obrzeżach płyt o szerokości 4-6cm, a na pozostałej powierzchni płyty punktowo, 
kilkoma plackami. Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć > 60% powierzchni 
płyty. Jeżeli podłoże jest równe, zaleca się nakładać klej pacą za całej powierzchni 
płyty. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 
na podłoże.  
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Płyty styropianu należy układać bardzo starannie i ciasno z przesunięciem o pół dłu-
gości płyty od dołu do góry zaczynając od rogu ściany. Płyty należy układać od dołu 
do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mi-
jankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania 
ościeży otworów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją przykleić równomiernie dociskając, 
np. pacą o dużej powierzchni. Równość powierzchni na bieżąco kontroluje się po-
ziomicą. Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt. Oderwaną pły-
tę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do ponownego 
klejenia. Powstające pomiędzy płytami szczeliny nie mogą przekraczać 2mm (nie-
dopuszczalne jest wypełnienie szczelin zaprawą klejową) Szczeliny większe należy 
wypełnić paskami styropianu. Podczas wykonywania ocieplenia ościeży drzwi i 
okien, należy tak dobrać grubość płyty, aby z obu stron była taka sama szerokość 
ramiaka. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób 
uszkodzonych mechanicznie. Płyty wystające w narożach można przycinać dopiero 
po całkowitym związaniu kleju. Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizola-
cyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest 
to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o 
zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie 
urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez okres dłuższy niż 7 dni. Płyty 
należy przyklejać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25 C, podczas pogody 
bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasło-
necznienia należy stosować siatki ochronne. Pożółkłe powierzchnie płyt powinny 
być przed ułożeniem warstwy klejowej zeszlifowane i odpylone. 

3.4.3. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej (siatek), w narożach otworów (okna, drzwi) w 
masie klejowej należy zatopić wzmocnienia diagonalne, również w wewnętrznych 
narożach oraz w miejscach rozcięcia siatki (np. przy przejściu płaskowników krat).  
Na styropian nakleić pod kątem 45º paski siatki z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35 cm. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 
dni od montażu płyt termoizolacyjnych, lecz nie później niż 3 miesiące. Po tym cza-
sie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejową i rozprowadza się ją rów-
nomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przycięte-
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go pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się 
siatkę zbrojącą  (siatkę bezwęzełkowa z włókna szklanego o gramaturze 165 g/m2) i 
zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka 
zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału kle-
jącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbro-
joną. Siatkę zbrojącą należy układać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ścia-
ny, na zakład o szerokości ok.10cm (zaznaczony pas na krańcach siatki). Warstwa 
zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać 
się ze spoinami  między płytami styropianowymi. Grubość warstwy zbrojonej winna 
wynosić minimum 7 milimetrów. Należy stosować 2 warstwy siatki. Siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie niewidoczna i nie może leżeć bezpośrednio na styropianie. 

3.4.4. Łączniki mechaniczne montuje się po wykonaniu pierwszej warstwy zbrojonej na 
płytach izolacji termicznej, czyli łącznik montujemy przez warstwę zbrojoną gdy 
zaprawa wstępnie zwiąże ale jest jeszcze świeża. Następnie należy je pokryć war-
stwą zaprawy na gładko aby przykryć talerzyki dociskowe. Dyble należy osadzić 
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić kołek do oporu. Prawidłowo 
osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad po-
wierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury styropianu. Zastosować kołki rozporowe do mechanicznego 
mocowania płyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym nierdzewnej z talerzykiem o 
długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju podłoża. Głębokość zakotwienia 
kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany (cegła) powinna wynosić min. 6 cm. Po 
wykonaniu kołkowania należy wkleić drugą siatkę. Niedopuszczalne jest pominięcie 
klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych.  

 
Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym.100x50 
cm) - ilość łączników 8 szt./m2  

 
 
 
 

Ilość łączników w pasie krawędziowym (narożniki, szczyty)  8,3 szt./m2.  
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3.4.5.Rodzaj i kolor płytki klinkierowej zostanie wybrany w porozumieniu z Inwestorem.     

(waga nie większa niż 40 kg/m2). Rodzaj wiązania muru pospolity (kowadełkowy)  z 
minimalnym przesunięciem o ¼ cegły. W narożach budynku minimalna szerokość 
płytki nie może być mniejsza niż ½ cegły. Minimalna szerokość płytek wbudowa-
nych w elewacji nie może być mniejsza niż ½ cegły Po pełnym stwardnieniu war-
stwy zbrojącej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zależności od warunków 
atmosferycznych ) można nakładać płytki klinkierowe. Klejenie płytek zaczynamy 
od narożnika. Płytki należy kleić metodą tzw. kombinowaną. Na stwardniałą war-
stwę zbrojącą nanosić za pomocą pacy zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm) warstwę za-
prawy klejowej ok. 3-4 mm. Na stronę odwrotną płytek nanosi się kryjącą warstwę 
zaprawy klejowej o grubości ok. 1 mm. Następnie płytki mocno docisnąć do po-
wierzchni zaprawy, zwrócić przy tym uwagę, aby nie powstały pustki i wolne prze-
strzenie. Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy musi wynosić przynajmniej 3 mm. 
Układając płytki, zachowujemy między nimi spoiny o szerokości 8-12-mm. Po 
wstępnym stwardnieniu spoiny należy wydrapać i oczyścić na odpowiednią głębo-
kość (przynajmniej grubość płytek okładzinowych). Świeżą warstwę kleju należy 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem jak również przed niekorzystnym wpły-
wem warunków atmosferycznych (mróz itd.). Prace należy wykonywać temperaturze 
powietrza i podłoża od + 5º C do +25º C.  
Spoinowanie rozpocząć po 2 tygodniach  od zakończenia klejenia płytek klinkiero-
wych. Spoiny należy starannie oczyścić przynajmniej na grubość okładziny (max. 15 
mm). W przypadku niekorzystnych warunków np. wysokie temperatury, mocny 
przeciąg, okładziny o dużej chłonności spoiny należy zwilżyć przed nałożeniem za-
prawy do fugowania. Zaprawę do spoinowania o konsystencji wilgotnej, wciskać w 
spoiny za pomocą kielni fugówki. Szczeliny fugować w dwóch cyklach roboczych 
metodą “świeże na świeże”. Równomierna obróbka gwarantuje jednorodny kolor. 
Świeżo położoną zaprawę do fugowania należy chronić przed mrozem, przeciągiem, 
deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Prace należy wykony-
wać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C do +25º C. Zabrudzenia płytek prze-
trzeć po wstępnym zaschnięciu zaprawy fugowej wilgotną szmatką lub gąbką. Spoi-
nę formujemy na płasko do lica płytki. Nie stosować spoin cofniętych, gdyż powstała 
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w ten sposób półka gromadzić będzie zanieczyszczenia i wilgoć, które mogą być 
powodem występowania zacieków a nawet odspajania płytek. 

3.5. Istniejące podokienniki stalowe, wymienić na nowe z kształtek klinkierowych  
3.6. Wykonać nowe opierzenia i obróbki (wraz z pasem nadrynnowym) z blachy miedzia-

nej gr. min. 0.6 mm z łączeniem na rąbek stojący podwójny. Mocowanie do podłoża 
za pomocą żabek umożliwiających przesunięcia wywołane rozszerzaniem termicznym 
blachy miedzianej, blacha musi się swobodnie rozszerzać bez powstawania deforma-
cji. Podłoże (mur ceramiczny) musi być równe i gładkie. Blachę miedzianą należy se-
parować od podłoża (cegła drewno itp.) za matą systemową lub membraną wysoko pa-
roprzepuszczalną Roboty blacharskie  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od +10 °C. Elementy wykonane z różnych metali nie mogą 
stykać się ze sobą, ponieważ mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych 
niekorzystnych oddziaływań.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejność procesu wykonywania rąbka z wstępnie profilowanych szarów z zastoso-
waniem haftki przesuwnej. 

 

 
3.7. Na wejściem głównym zamontować lampę stylistycznie pasującą do obiektu. Rodzaj 

lampy zostanie ustalony w nadzorze inwestorskim. 
3.8. Przedłużyć płaskowniki mocujące kraty stalowe, poprzez dospawanie, następnie   

zamontować kraty.  Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego patrz punkty poniżej  
3.9. Elementy stalowe (kraty, zawiesie) należy oczyścić przy użyciu szczotek stalowych i 

ryżowych do stopnia czystości najmniej Sa 2½ / ST 3 wg. PN-ISO 85011. Tempera-
tura podłoża nie powinna być niższa niż -10°C (podłoże wolne od lodu i szronu) i 
temperatura wyższa, o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby na-
wierzchniowej podłoże nie powinno mieć temperaturę niższą niż -5°.Na warstwę 
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gruntującą należy położyć jednokrotnie grubopowłokową farbę epoksydową do 
gruntowania zawierająca inhibitory korozji (grubość powłoki 100 µm). Na warstwę 
nawierzchniową należy położyć jednokrotnie emalię poliuretanową (grubość powło-
ki 50 µm). Łączna grubość powłoki nie powinna być mniejsza niż 150 µm. Po kolej-
nych warstwach antykorozyjnych malowanie może być przerwane na dowolny okres 
czasu. Kolor pokrycia czarny 

3.10. Przebudować okap, szczegół rozwiązania zostanie opracowany na placu budowy, 
pomalować deski na kolor ciemny brąz.  

3.11. Zamocować zdemontowane orynnowanie budynku. Wody opadowe odprowadzić 
poza obrys budynku  za pomocą rynsztoków o długości około 1,5m. Rynsztoki wy-
konać z kostki granitowej na podbudowie betonowej, spoiny uszczelnić elastyczną 
zaprawą mineralną.  

3.12. Po ukończeniu prac zamontować kamery. 
3.13. Skrajny słupek ogrodzenia siatkowego od strony północnej zamocować do cokołu 

betonowego pozostawiając przerwę około 2 cm. Przyciąć siatkę ogrodzeniową.  
   

4. Wnioski ko ńcowe 
 

4.1.  Nowo wbudowywane materiały użyte do prac powinny posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych (łączniki mechaniczne, siatka zbrojąca, płytki klinkierowe).  

4.2.  W przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie wykonawstwa robót remontowych opisa-
nych w niniejszym opracowaniu, należy się zwrócić do autora o dodatkowe informacje 
lub wyjaśnienia. 

4.3.  Dopuszcza się stosowanie innych systemów naprawczych za zgodą autora nin. projektu 
Przy wykonywaniu robót objętych treścią niniejszego projektu nie należy łączyć lub wy-
biórczo stosować części systemu dla danego elementu robót. 

4.4. Prace winny być wykonywane w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, 
umożliwiających naturalne wysychanie elementów, przez ekipy specjalistyczne, posiada-
jące doświadczenie, przeszkolone przez producenta systemu stosowanego do realizacji 
robót, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 

4.5.   Prace winny być wykonane zgodnie z wytycznymi określonymi w: 
- dokumencie dopuszczającym do stosowania systemu opracowanym przez producenta  
- instrukcji ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych bu-

dynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – roboty wykoń-

czeniowe. Zeszyt 1 – tynki. Wydane przez ITB (instrukcja nr 388/2003). 
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Elewacja zachodnia i południowa 

 
Elewacja wschodnia i północna  

 
Elewacja zachodnia i północna  


















