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OPIS TECHNICZNY

 1 DANE OGÓLNE.

 1.1 Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  lokalu  użytkowego  w  budynku  mieszkalno-

usługowym.
Lokal  został  oddany  do  użytku  w  stanie  „deweloperskim”,  w  którym  poprzedni

właściciel rozpoczął prace przygotowawcze do użytkowania na bliżej nie znane potrzeby.
Niniejszy projekt ma na celu dostosowanie lokalu do potrzeb aktualnego użytkownika –

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, z przeznaczeniem pomieszczeń na magazyn zbiorów.

 1.2 Podstawa opracowania
– fragmenty archiwalnej dokumentacji budowlanej
– własna inwentaryzacja pomieszczeń.

 1.3 Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia w lokalu nie będą przeznaczone na pobyt ludzi – nie będą dostępne dla

zwiedzających, natomiast pracownicy będąc korzystać z nich jedynie w celu zeskładowania
zbiorów bądź ich pobrania z magazynu.

Na poziomie piwnicy zaprojektowano toaletę, która nie jest konieczna ze względu na
sposób użytkowania budynku, lecz przewidziano ją w celu ułatwienia utrzymania porządku w
pomieszczeniach.

 1.4 Parametry techniczno-użytkowe.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytk.
[m²]

Pow. netto
[m²]

Piwnica
00.1 Magazyn 96,48 103,42
00.2 Magazyn 35,30 35,30
00.3 Magazyn 59,14 59,14
00.4 Schody 9,16 9,16
00.5 Umywalnia 1,82 1,82
00.6 WC 1,62 1,62

Razem piwnica: 203,52 210,46

Parter
0.1 Magazyn 87,42 87,42
0.2 Magazyn 96,83 96,83

Razem parter: 184,25 184,25

 Łącznie powierzchnia użytkowa  Pu = 387,77 m²
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 2 STAN ISTNIEJĄCY.
Pomieszczenia  lokalu  znajdują  się  na  dwóch  kondygnacjach,  parteru  i  piwnicy,

połączonych wewnętrzną klatką schodową.
Ławy fundamentowe  żelbetowe,  widoczna  izolacja  pozioma  z  jednej  warstwy papy

asfaltowej na powierzchni ław.
Ściany budynku częściowo z płyt kanałowych, częściowo murowane, w omawianym

lokalu w większości otynkowane.
Strop  żelbetowy  wylewany.  Częściowo  przesłonięty  sufitem  z  płyt  gipsowo-

kartonowych, w większości nie otynkowany. 
W piwnicy fragment stropu oraz ścian zaizolowany płytami styropianu gr. 4cm
Stolarka  okienna  i  drzwi  zewnętrzne  wymienione,  ościeża  po  wymianie  nie  zostały

otynkowane.

 3 PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

Uwaga: wszystkie materiały użyte do wzniesienia budynku powinny być niepalne lub co
najmniej nie rozprzestrzeniające ognia.

 3.1 Podłoga na gruncie -
Na betonie  izolacja  z  folii  polietylenowej  gr.0,3mm,  10cm styropianu EPS 250-036,

folia rozdzielająca PE gr. 0,1mm oraz wylewka betonowa C16/20 gr.5cm zbrojona siatką z
prętów stalowych Ø3mm o oczku 10x10cm. 

W pomieszczeniach magazynowych beton zatarty mechanicznie na gładko i utwardzony
w warstwie wierzchniej przy zacieraniu, malowany impregnującą emulsją akrylową.

 3.2 Docieplenie  istniejących  ścian  zewnętrznych  –  bezspoinowy  system
docieplenia.
W piwnicy fragment ścian i stropu został docieplony płytami styropianu gr. 4cm. Należy

wykonać na nich tynk mineralny zbrojony siatką w systemie bezspoinowym. 
Na parterze z kolei wykonano izolację ścian styropianem gr. ok. 8cm, który już został

pokryty siatką zbrojącą wtopioną w warstwę zaprawy. Należy wykonać na niej drugą warstwę
zaprawy klejowej.

W  obu  wyżej  wymienionych  przypadkach  należy  dwuwarstwowo  wyszpachlować
gipsem tynk,  aby zapewnić  jednorodność  materiałową  wykończenia  ścian  (na  większości
ścian znajdują się tynki gipsowe). 

 3.3 Ściany działowe
Ścianki wydzielające pomieszczenia higienicznosanitarne wykonać jako murowane gr.

12cm z bloczków wapienno- piaskowych klasy 10, na zaprawie cementowo- wapiennej marki
M5. 

 3.4 Balustrady schodowe.
Schody wyposażyć w balustradę wysokości min.  110cm oraz pochwyt ścienny na tej

samej wysokości. Balustrada mocowana do bocznej powierzchni płyty stropowej. Szerokość
przejścia w świetle wykończonej klatki schodowej nie może być mniejsza niż 120cm.

Balustradę i pochwyt wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym RAL 7000.
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 3.5 Kraty stalowe.
W istniejących świetlikach w stropie nad parterem (3szt. 99x99cm) zamontować kraty

stalowe uchylne zamykane na kłódkę z certyfikatem klasy 5. 
Kraty wykonać z profili stalowych, spawanych doczołowo (spoina na całej powierzchni

styku elementów),  ocynkowanych i  malowanych proszkowo po zespawaniu na kolor biały
RAL 9010.

 3.6 Kominy.
Należy udrożnić  kanały wentylacyjne,  których  wyloty zostały  założone  styropianem

podczas tynkowania oraz założyć na nie kratki metalowe z żaluzją umożliwiającą regulację
wentylacji pomieszczeń.

Kanał wentylacyjny znajdujący się na parterze w narożu ponad projektowanym WC jest
zagruzowany; należy go odgruzować do poziomu podłogi parteru, a następnie przedłużyć do
piwnicy kanałem Ø150mm przechodzącym przez strop.

 3.7 Drzwi.
Projektowane  drzwi  wewnętrzne  do  pomieszczeń  higienicznosanitarnych  płytowe,

drewniane  w  ościeżnicy  regulowanej  MDF,  skrzydło  wzmocnione  (z  płyty  wiórowej
otworowej), z podcięciem wentylacyjnym.

Ościeżnica  i  skrzydło  w jednakowej  okleinie  syntetycznej  imitującej  jasne „bielone”
drewno.

 3.8 Prace tynkarskie.
Ściany są w większości pokryte tynkiem gipsowym. Należy uzupełnić  tynki i stropy w

miejscach,  gdzie  przewidziano  rozebranie  rur  kanalizacyjnych,  na  ościeżach  okiennych  i
drzwiowych,  tynkiem gipsowym kat.  III. Wypukłe narożniki  ścian oraz podciągów należy
wzmocnić kątownikami tynkarskimi.

Przy wykonywaniu tynków wloty do przewodów kominowych zabezpieczyć kratkami
metalowymi z siatką przeciw owadom.

Strop należy wykończyć podobnie jak ściany tynkiem gipsowym.

 3.9 Sufity i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Należy wykonać obudowę z  płyt  gipsowo-kartonowych odpornych na  wilgoć  wokół

pionów  kanalizacyjnych,  w  umywalni  i  WC  do  wysokości  120cm  w  celu  zasłonięcia
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na fragmencie ściany nad umywalką do
sufitu w celu wyrównania uskoku ściany.

Pod  stropami  lokalnie  należy  wykonać  sufit  podwieszany  zasłaniający  przewody
wodociągowe, z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm odpornych na wilgoć, na ruszcie z
profili stalowych podwieszanych do stropu. 

W  miejscach,  gdzie  na  przewodach  znajdują  się  rewizje  kanalizacji  bądź  zawory
odcinające  instalacji  wodociągowej  należy  zamontować  metalowe  drzwiczki  rewizyjne
20x25cm.

 3.9.1 Okładziny z płytek ceramicznych.
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych przed ułożeniem płytek wykonać izolację

wodochronną  ścian  i  podłogi  z  zaprawy  uszczelniającej  (zwanej  także  „mikrozaprawą”,
„szlamem uszczelniającym”). 

Posadzki  w  pomieszczeniach  higienicznosanitarnych  wykończone  gresem
nieszkliwionym na zaprawie klejowej;  płytki  formatu 30x30cm o IV klasie odporności na
ścieranie oraz antypoślizgowości min. R10. Na schodach stopnice jak wyżej lecz w formacie
30x60cm, ryflowane.

Na  ścianach  pomieszczeń  higienicznosanitarnych  gres  nieszkliwiony  do  wysokości
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210cm nad podłogą, płytki formatu 30x60cm.
Płytki do wykonania okładzin rektyfikowane (o obciętych brzegach i zeszlifowanych na

ostro krawędziach), fugi szerokości 1,5mm. 

 3.10 Malowanie.
Powierzchnie  ścian  i  sufitów  (w  tym  sufitów  podwieszanych  z  płyt  gipsowo-

kartonowych)  nie  osłonięte  okładzinami  z  płytek  należy  pomalować  dwukrotnie  farbą
dyspersyjną akrylową w kolorze białym. 

 4 Schemat doboru kolorystyki wnętrz.

Dobór konkretnych wyrobów należy uzgodnić z Inwestorem.

Drzwi wewnętrzne – drewno bielone.
Ściany pomieszczeń białe.

Ściany pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych – jasne płytki 30x60cm.

Posadzka  –  ciemniejsze  płytki        
30x30cm.
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Spocznik schodów – płytki ciemniejsze 30x60cm.

Stopnice jasne ryflowane 30x60cm, nosek jasny 5x60cm.

Podstopnica ciemniejsza, identyczna jak spocznik.

Oba rodzaje płytek powinny wyraźnie odróżniać się kolorem i jasnością od betonowej
posadzki magazynu. Wszystkie płytki powinny pochodzić od jednego producenta i z jednej
kolekcji.

 5 PRACE INSTALACYJNE.

 5.1 Instalacja wodociągowa.

Należy stosować przewody z  rur  miedzianych lub  tworzyw sztucznych,  np.  PE,  PP,
PEX, PB posiadające atest  zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji  ciepłej
wody.

Przewody  poziome  i  pionowe  prowadzić  przy  ścianie,  przy  przejściu  przez  ściany
stosować tuleje ochronne. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych stosując
haki, uchwyty i wsporniki w odstępach uzależnionych od średnicy rur. 

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji prowadzić równolegle po trasie wody zimnej. 
Na  podejściu  do  baterii  od  dołu  zastosować  zestawy  odcinające  z  wężykiem

elastycznym.
Należy zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń liniowych przez zmianę kierunku

prowadzenia przewodów.
Przewody  wodociągowe  należy  zaizolować  otuliną  z  pianki  poliuretanowej  lub

spienionego polietylenu (np. Steinonorm 300, Thermaflex FRZ) o grubości 20 mm. Grubość
izolacji  podano  zgodnie  z  PN-B-02421:2000  „Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i
urządzeń”.

Przed zabudowaniem przewodów należy sprawdzić szczelność połączeń.

 5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z WC oraz umywalki przewodami
PVC do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody prowadzić po ścianie, chowając
je za zabudową z płyt gipsowo-kartonowych.
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 5.3 Instalacja grzewcza.

Należy  zamontować  brakujący  grzejnik  na  istniejącym  podejściu  pod  parapetem
okiennym przy drzwiach wejściowych.

Należy zastosować grzejnik płytowy z podejściem dolnym, ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym  oraz  odpowietrzającym,  analogiczny  jak  pozostałe  grzejniki  w  tym
pomieszczeniu. 

Przed zabetonowaniem przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji
wewnętrznej  w  lokalu,  w  związku  z  tym,  że  od  chwili  odebrania  budynku  nie  była
użytkowana przez dłuższy czas.

Białystok, 15 marca 2019 r.
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