
  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

  

PROJEKT  BUDOWLANY 

 

        

INWESTOR :                           MIASTO I GMINA KÓRNIK  
                                                  PL. NIEPODLEGŁO ŚCI 1 
                                           62-035 KÓRNIK 
 
 

NAZWA  INWESTYCJI  :      REMONT ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY 
                                                  BORÓWIEC, UL. SZKOLNA 2, DZ. NR EWID. 281,  

                                                    OBRĘB BORÓWIEC, GMINA KÓRNIK 

KATEGORIA OBIEKTU  :    XVII 

 

STADIUM  :                            PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU 
                                                 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   

 
FUNKCJA 

 
IMIĘ I NAZWISKO:                           DATA: 

 
         PODPIS: 

 
PROJEKTOWAŁ 
 

  
 PROJEKTANT PROWADZĄCY: 
 MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLI ŃSKI 
 UPR. NR WKP/0208/POOK/04 
 WOIIB NR WKP/BO/1153/01        28.05.2021 

 

 
 
 

 
PROJEKTOWAŁ 
 

 
 MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK 
 UPR. NR WKP/0252/PWOK/17 
 WOIIB NR WKP/BO/0182/18  28.05.2021 
 

 

 
EGZ. NR 1 

 
 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

   

Dokumenty związane z projektowanym obiektem                                 Str. 
 

• Oświadczenie projektanta  ............................................................................ 
• Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta - 

Sławomir Gierliński ….................................................................................. 

• Zaświadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, projektanta – Sławomir Gierliński  ....................................... 

• Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta – Marcin 
Paszczak …..………….................................................................................. 

• Zaświadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, projektanta – Marcin Paszczak …......................................... 

 
I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1.    Opis do planu zagospodarowania działki  ................................................... 
1.1. Położenie i obszar ....................................................................................... 
1.2. Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca  .............................................................. 
1.3. Warunki gruntowo-wodne  ......................................................................... 
1.4. Projekt zagospodarowania  ......................................................................... 
1.5. Komunikacja, dojścia, dojazdy  .................................................................. 
1.6. Uzbrojenie terenu  ....................................................................................... 
1.7. Bilans terenu  .............................................................................................. 
1.8. Ochrona środowiska ……………………………………………………… 
1.9. Obszar oddziaływania obiektu……………………………………………. 
1.10. Mapa zasadnicza - plan zagospodarowania działki, …………… ................ 

  rys. A-0    Projekt zagospodarowania terenu -skala 1:500……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

II.         CZĘŚĆ OPISOWA I  GRAFICZNA  PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

 

2.    Opis techniczny  .......................................................................................... 
2.1. Podstawy formalno-prawne  ....................................................................... 
2.2. Dane ewidencyjne  ...................................................................................... 
2.3. Dane liczbowe inwestycji ........................................................................... 
2.4. Opis lokalizacyjno – architektoniczny  …................................................... 
2.5. Opis elementów konstrukcyjnych i architektonicznych.............................. 
2.6. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła „UC”, charakterystyka 

energetyczna obiektu i analiza możliwości racjonalnego wykorzystania 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło …………………………………....................................................... 

2.7. Obliczenia statyczne  .................................................................................. 
2.8. Ochrona przeciwpożarowa .......................................................................... 
2.9. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  …................... 
2.10. Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne................................................... 

 
 ARCHITEKTURA 
 rys. A-1 Elewacje – stan istniejący -skala 1:50……... 
 rys. A-2 Elewacje – wymiarowanie -skala 1:50……... 
 rys. A-3 Elewacje – zakres prac -skala 1:50……... 
 rys. A-4 Elewacje – stan projektowany -skala 1:50……... 
 
III.         ZAŁ ĄCZNIKI   ………………………………………………………………...  
 
IV.         DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA   ………………………. ..………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Pracownia Projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński 
Pl. Niepodległości 32, 62-035 Kórnik 

G O Y A

Sławomir Gierliński
 

 

Kórnik, 28.05.2021r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 
  Jako projektant remontu elewacji budynku świetlicy w 
miejscowości Borówiec, na działce nr ewid. 281, gmina Kórnik 
oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania 
projektu.   
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1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
1.1.Położenie i obszar. 

 

Opracowywany budynek świetlicy zlokalizowany jest w miejscowości 
Borówiec, na działce nr ewid. 281, będącej własnością Miasta i Gminy Kórnik z 
siedzibą przy Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Nawierzchnia działki przy 
projektowanym budynku jest mało zróżnicowana i jest na poziomie rzędnej 71,00 m 
n.p.m. przed głównym wejściem do budynku.  
Planuje się pozostawienie istniejącego ukształtowania terenu. 
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu 
wpływów eksploatacji górniczej. 
 

1.2.Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca. 
 

 Działka nr 281 od strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej 
graniczy z drogami dojazdowymi (ul. Szkolna i Letnia), z pozostałych stron z działkami 
niezagospodarowanymi. Na przedmiotowej działce znajduje się opracowywany 
budynek świetlicy wiejskiej, budynek szatni, budynek gospodarczy, boisko sportowe, 
plac zabaw oraz wiata piknikowa. 
 
1.3.Warunki gruntowo-wodne. 
 

 Na terenie zabudowy występują proste warunki gruntowe. Na podstawie 
wykonanych odkrywek stwierdzono, że warstwy gruntu, na które głównie składają się 
grunty piaszczysto-gliniaste, są jednorodne i ułożone równolegle do powierzchni terenu. 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty 
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych 
warunkach gruntowych. 
 Projektowane zamierzenie budowlane nie wpływa na zmianę obciążenia gruntu 
w poziomie posadowienia.  
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1.4.Projekt zagospodarowania.  

 Zaprojektowano remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Borówcu na 
działce nr 281.  
Opracowywane obiekt jest zlokalizowany we wschodniej części działki. Elewacja 
frontowa zwrócona w kierunku północno-wschodnim.  
Kształt obiektu założony jest na formie prostokąta i ma wymiary zewnętrzne w planie  
17,87x10,10m i wysokości max. 9,47m. Dach nad budynkiem stromy, dwuspadowy o 
kącie nachylenia 43º (93%).  
 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont elewacji ceglanej wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
Remont elewacji ceglanej polegać będzie na: 

• Przygotowaniu podłoża elewacji, 
• Neutralizacji zarodników mikroflory na elewacji, 

• Oczyszczeniu ciemnych nawarstwień z powierzchni, 
• Wzmocnieniu / konsolidacji strukturalna cegły,  

• Wypełnieniu ubytków lica cegły, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych cegieł, 
• Spoinowaniu, 
• Hydrofobizacji. 

W zakresie przedmiotowej inwestycji planowane jest również wykonanie prac 
towarzyszących, m.in. : 

• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji, 

• Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych, urządzeń i drobnych   
  elementów na elewacji, orynnowania, 

• Oczyszczenie i odmalowanie od zewnętrz okien drewnianych, 

• Odmalowanie drzwi stalowych bocznych, wymiana klamki z zamkiem, 
• Wymiana parapetu z blachy, 

• Wymiana kratek wentylacyjnych, 
• Montaż balustrady przy schodach bocznych, 
• Uszczelnienie przejść instalacji przez elewację. 

 
Odległości od granic działki zostały zwymiarowane w części graficznej planu 
zagospodarowania terenu (rys. nr A-0). 
Główne wejście do obiektu usytuowano od strony północno-wschodniej.  
Budynek przeznaczony jako świetlica wiejska mająca służyć mieszkańcom wsi 
Borówiec oraz okolicznych miejscowości.  
Miejsca postojowe znajdują się na terenie działki, istniejące, bez zmian.  
Pozostałe zagospodarowanie działki pozostaje istniejące, bez zmian. 
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1.5.Komunikacja, dojścia, dojazdy. 
 
 Główne wejście i wjazd na przedmiotową działkę istniejące, od drogi 
dojazdowej ul. Szkolnej, tj. od strony północno-wschodniej.  
 

1.6.Uzbrojenie terenu. 
 
Uzbrojenie terenu nie ulega zmianie. W związku z projektowaną inwestycją nie 
występują kolizje projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest na teren działki za pomocą rynien i rur 
spustowych. 
Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 
 

1.7.Bilans terenu  
 
Bilans terenu nie ulega zmianie. 

 
1.8. Ochrona środowiska 
 
Projektowany obiekt nie wpływa niekorzystnie na środowisko. 
- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 Budowa nie wymaga wycinki drzew na działce, nie wpłynie niekorzystnie na 
glebę i wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne. 
- Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 Nie dotyczy. 
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
 Odpady stałe, wytwarzane na terenie działki, będą cyklicznie odbierane i 
utylizowane przez odpowiednią firmę, zajmującą się wywozem śmieci.  
 Odpady segregowane będą na działce Inwestora, natomiast zużyte baterie i 
inne tego typu odpady będą składowane w odpowiednich pojemnikach do tego 
przeznaczonych. 
- Właściwości akustyczne oraz emisje drgań. 
 Nie dotyczy. 
- Ochrona powietrza. 
 Inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń powietrza ponad 
dopuszczalne poziomy. 
- Ochrona wód. 
 Inwestycja nie spowoduje skażenia wód, w tym zachwiania poziomu i ilości 
wody zapewniającego ochronę równowagi biologicznej. 
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- Ochrona gleby. 
 Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi. 
- Ochrona przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 
 Budynek nie przekroczy wartości normatywnych w odniesieniu do hałasu. 
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej. 
 

1.9.Obszar oddziaływania obiektu. 
 
 Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach 
działki Inwestora, ponieważ lokalizacja projektowanego obiektu względem granic 
działki jest zgodna z przepisami w sprawie warunków techniczno-budowlanych. 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego określono zgodnie z § 13a Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r, poz. 462 z późn. zm.). 
Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do działki objętej opracowaniem, 
działki nr ewid. 281, obręb Borówiec, gmina Kórnik. Dla założonego programu 
użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i 
promieniowania w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne 
czy inne zakłócenia. Charakter, program użytkowy i wielkość budynków oraz sposób 
ich posadowienia – nie wypływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
Opracowywany budynek świetlicy wiejskiej jest zgodny z § 12, Rozdziału I 
Usytuowanie budynku, Działu II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690). 
 
ANALIZA ZACIENIENIA 
Opracowywany budynek nie wprowadza ograniczeń wynikających z §13 i §60 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

 

1.10. Mapa zasadnicza - projekt zagospodarowania działki, skala 1:500 
          

                                 Opracował: 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 
2.1.Sprawy formalno - prawne 
 

• Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
 

• Program użytkowy Inwestora, 
 

• Koncepcja architektoniczno - funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora, 
 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
 

•    Wizja lokalna w terenie, 
 

• Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków. 
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2.2. Dane ewidencyjne 
 
 
Obiekt:  Budynek świetlicy wiejskiej, wolnostojący, 

dwukondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, 

 
 
Adres budowy: Borówiec, dz. nr ewid. 281,  
 obręb Borówiec, gmina Kórnik  
 
 
Inwestor:  Miasto i Gmina Kórnik 

Pl. Niepodległości 1 
 62 – 035 Kórnik 
                               
 
Data opracowania: maj 2021r. 
 
 
 
2.3.Dane liczbowe inwestycji 
 
Powierzchnia: 

Powierzchnia zabudowy:      180,49m2 

Kubatura:                                                       1207,00m3 
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2.4.Opis lokalizacyjno – architektoniczny 
 
 Zaprojektowano remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Borówcu na 
działce nr 281.  
Opracowywane obiekt jest zlokalizowany we wschodniej części działki. Elewacja 
frontowa zwrócona w kierunku północno-wschodnim.  
Kształt obiektu założony jest na formie prostokąta i ma wymiary zewnętrzne w planie  
17,87x10,10m i wysokości max. 9,47m. Dach nad budynkiem stromy, dwuspadowy o 
kącie nachylenia 43º (93%).  
Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont elewacji ceglanej wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont elewacji ceglanej wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
Remont elewacji ceglanej polegać będzie na: 

• Przygotowaniu podłoża elewacji, 

• Neutralizacji zarodników mikroflory na elewacji, 
• Oczyszczeniu ciemnych nawarstwień z powierzchni, 
• Wzmocnieniu / konsolidacji strukturalna cegły,  

• Wypełnieniu ubytków lica cegły, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych cegieł, 
• Spoinowaniu, 

• Hydrofobizacji. 
W zakresie przedmiotowej inwestycji planowane jest również wykonanie prac 
towarzyszących, m.in. : 

• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji, 

• Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych, urządzeń i drobnych   
  elementów na elewacji, orynnowania, 

• Oczyszczenie i odmalowanie od zewnętrz okien drewnianych, 
• Odmalowanie drzwi stalowych bocznych, wymiana klamki z zamkiem, 
• Wymiana parapetu z blachy, 

• Wymiana kratek wentylacyjnych, 
• Montaż balustrady przy schodach bocznych, 

• Uszczelnienie przejść instalacji przez elewację. 
W zakresie prac towarzyszących należy uwzględnić montaż i demontaż rusztowania, 
zabezpieczenie elementów budynku i przyległych elementów zagospodarowania wraz z 
zielenią. Należy uwzględnić w miarę potrzeb ewentualne zajęcie pasa chodnika i zgłosić 
do odpowiednich organów administracji publicznej. 
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Odległości od granic działki zostały zwymiarowane w części graficznej planu 
zagospodarowania terenu (rys. nr A-0). 
Główne wejście do obiektu usytuowano od strony północno-wschodniej.  
Budynek przeznaczony jako świetlica wiejska mająca służyć mieszkańcom wsi 
Borówiec oraz okolicznych miejscowości.  
Miejsca postojowe znajdują się na terenie działki, istniejące, bez zmian.  
Pozostałe zagospodarowanie działki pozostaje istniejące, bez zmian. 
 
 Główne wejście i wjazd na przedmiotową działkę istniejące, od drogi 
dojazdowej ul. Szkolnej, tj. od strony północno-wschodniej.  
Uzbrojenie terenu nie ulega zmianie. W związku z projektowaną inwestycją nie 
występują kolizje projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest na teren działki za pomocą rynien i rur 
spustowych. 
Ewentualne zmiany stanowić będą temat osobnego, późniejszego opracowania. 
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2.5.Opis elementów konstrukcyjnych i architektonicznych 
 
2.5.1 SYSTEM RENOWACJI ELEWACJI CEGLANEJ 

 
Rozwiązanie renowacji elewacji w systemie Remmers zaprojektowano jako 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych przy zastosowaniu 
środków o parametrach i właściwościach równoważnych. 

 
Wśród prac renowacyjnych realizowanych przy elewacjach ceglanych wykonać należy i 
zabiegi: oczyszczania powierzchni, uzupełnienia ubytków cegieł i spoin oraz 
hydrofobizację. Po rozpoznaniu i ocenie problemów, rozpocząć prace renowacyjne od 
wykucia nieudolnych napraw, mechanicznego a potem chemicznego usunięcia mchów i 
porostów. 
Wyciąć zaprawy naprawcze ze spoin na głębokość ok. 2 cm. Zmyć czarne 
nawarstwienia brudu z elewacji pastą z fluorkiem amonowym i spłukać gorącą wodą 
pod ciśnieniem lub/i metodą mechaniczną, wirującego ścierniwa, stycznie do 
powierzchni urządzeniem Rotec. Ubytki lica cegły i fug należy wypełnić odpowiednio 
przygotowanymi zaprawami barwionymi w masie. Uszkodzone i brakujące cegły należy 
uzupełnić i wymienić oraz wykonać we wskazanych miejscach uzupełnienia z płytek z 
ciętej cegły. 
Zahydrofobizować strukturalnie elewację, aby zredukować nasiąkanie wodą deszczową. 
W zależności od stanu zachowania konstrukcji konieczne jest indywidualne dobranie 
zabiegów. W razie potrzeb zastosować inne lub dodatkowe produkty czyszczące (patrz 
KS-RB. CS.01), dodatkowo wykonać zszycie rys (patrz KS-ZR.001), odsolenie, 
scalenie kolorystyczne i zabezpieczenie przed graffiti. 
Zaletą stosowania projektowanej technologii Remmers przy remontach i konserwacji 
elewacji ceglanych jest możliwość wyboru spośród wielu specjalistycznych materiałów 
znajdujących się w katalogu. Do każdej z podanych poniżej etapów prac, można 
wybierać wśród kliku różnych preparatów czyszczących, wzmacniających, zapraw o 
różnym składzie pod względem; uziarnienia, barwy ale także rozszerzalności termicznej 
i właściwości kapilarnych. 

 
Składniki systemu: 

• BFA (art. 0673) - Środek biobójczy/ impregnat profilaktyczny do zwalczania 
mikroflory, 

• Glonosan / Grünbelag Entferner (art. 0676) - Koncentrat do usuwania, 
niepożądanych, zielonych nawarstwień wytworzonych przez mikroflorę, 

• Clean FP (art. 0666) - Pasta czyszcząca z fluorkiem amonowym do usuwania 
ciemnych, miejskich zabrudzeń z elewacji, 

• Rotec (art. 5235) - Urządzenie do czyszczenia metodą wirującego strumienia 
ścierniwa, czyszczącego stycznie do powierzchni, 
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• rotec Glaspudermehl (art. 5280, 5278) - Syntetyczny granulat, ścierniwo 
stosowane do oczyszczania urządzeniem typu Rotec, 

• KSE 100 (art. 0719) - Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, głęboko 
penetrujący, 

• KSE 300 (art. 0720) - Bezrozpuszczalnikowy do wzmacniania mocno 
zwietrzałych powierzchni, 

• RM (art. 0750) - Mineralna zaprawa barwiona w masie, do uzupełniania 
ubytków cegły, 

• ZM HF [basic] (art. 0220) - Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, 
przeznaczony do ulepszania zapraw, 

• FM SAN (art. 1061) - Wapienno-cementowa, renowacyjna zaprawa spoinowa, 

• Funcosil SNL (art. 0602) - Rozpuszczalnikowy preparat do hydrofobizacji 
elewacji ceglanych, 

• Funcosil WS (art. 0614) - Wodny preparat do hydrofobizacji lekko wilgotnych 
elewacji. 
 
Zakres i kolejność prac: 
 

1. Przygotowanie podłoża 
Mechanicznie wykuć wszystkie niefachowe naprawy cegły i spoin. Zakłada się 
usunięcie wierzchniej warstwy fugi na całości elewacji. 
 

2. Neutralizacja zarodników mikroflory na elewacji 
Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem profilaktycznym 
/ środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów, porostów - Remmers 
BFA. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnię a następnie zmyć. W razie 
potrzeby czynność powtórzyć. Jako produkt działający profilaktycznie nanieść i 
nie spłukiwać.  
Zużycie: ok. 0,20 l Remmers BFA /m2. 
Alternatywnie zastosować intensywniej działający preparat Remmers Glonosan. 
Koncentrat lub rozcieńczony roztwór nanieść na suchą powierzchnię i 
pozostawić do zadziałania. Czas oddziaływania 24 godziny. Po aplikacji chronić 
przed deszczem, nie spłukiwać. 
Zużycie: ok. 0,1 l Glonosan /m2. 
 

3. Oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni 
Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni cegły usunąć pastą fluorkową 
Remmers Clean FP. Pastę nanieść pędzlem lub wałkiem na suchą powierzchnię. 
Następnie miejscowo przetrzeć szczotką większe, intensywne zabrudzenia. 
Po ok. 5 minutach dokładnie zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Przed 
zastosowaniem preparatu na całej elewacji wykonać powierzchnię próbną. 
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Zużycie: dokładne zapotrzebowanie określić wykonując powierzchnię próbną, 
min. 0,1 kg Remmers Clean FP /m2 
Alternatywnie lub uzupełniająco np. w przypadku obciążenia solami 
zastosować czyszczenie ścierniwem stycznie do powierzchni, urządzeniem 
Remmers Rotec przy użyciu syntetycznych kuleczek rotec Glaspudermehl. 
W metodzie tej nie używa się piasku ani środków chemicznych, przez co 
możliwe jest usunięcie wszystkich zabrudzeń i farb, bez niszczenia spieku cegły. 
Przed zastosowaniem metody na całej elewacji wykonać powierzchnię próbną. 
Zużycie: Remmers rotec Glaspudermehl, od 40 do 100 kg/h. 
 

4. Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna 
Kruche, osypujące się cegły utwardzić, nanosząc pędzlem lub natryskowo ciekły 
preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca się wspólnie zastosować 
preparat lekko wzmacniający KSE 100, a bezpośrednio po jego wchłonięciu, 
preparat KSE 300. W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotności 
względnej powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po 
ok. 3 tygodniach. 
Zużycie: dokładne zapotrzebowanie określić wykonując 
powierzchnię próbną, od 0,3 l/m˛, np. ok. 1,00 l/m2 Remmers 
KSE 100 i ok. 1,00 l /m2 Remmers KSE 300. 

 
5. Wypełnienie ubytków lica cegły 

Uszkodzone cegły i ubytki cegieł należy wymienić i uzupełnić. 
Ubytki w cegle wypełnić barwioną w masie, zaprawą mineralną o dobranym 
uziarnieniu i twardości. Zmieszanie mas o kolorze ceglasto - pomarańczowym, 
ceglasto - czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach pozwoli 
uzyskać wiele odcieni zaprawy. Wytworzenie warstwy sczepnej/kontaktowej dla 
zaprawy naprawczej umożliwi dodatek polimeru ZM HF [basic] do wody 
zarobowej (prop. 1:10). Zaprawę nakładać na warstwę kontaktową „świeże na 
świeże”, warstwami o grubości od 1,5 do 3 cm. 
Zużycie: ok. 1,60 kg Remmers RM /Restauriermörtel /1 l wypełnianej 
przestrzeni 

 
6. Spoinowanie 

Rekonstrukcję fug przeprowadzić zaprawą mineralną, dopasowaną technicznie i 
kolorystycznie. Otwartą spoinę należy wstępnie zmoczyć, zaprawę o 
konsystencji „wilgotnej ziemi” wcisnąć dwuwarstwowo kielnią spoinówką, aby 
uzyskać zwartą strukturę. Przed związaniem zaprawy uformować kształt i 
fakturę spoiny. 
Zużycie: ok. 1,60 kg FM SAN /l przestrzeni spoin, 
przeciętnie ok. 4 – 6,00 kg/m2. 
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7. Hydrofobizacja 
Po związaniu zapraw naprawczych i spoin, elewację należy dokładnie i głęboko 
zabezpieczyć w procesie hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL zawierający 
alkiloalkoksysiloksan w rozpuszczalniku organicznym. 
Impregnat nanosić na suche podłoże, metodą polewania bezciśnieniowego, aż do 
nasycenia. 
Zużycie: min. 0,80 l Funcosil SNL / m˛ 
Alternatywnie w przypadku lekko wilgotnego podłoża. 
Zastosować wodny środek hydrofobizujący na bazie silanowo/siloksanowej. 
Zużycie: ok. 0,80 l/m2 Funcosil WS. 

 
Zestawienie zastosowanych materiałów 
 

• Remmers Glonosan/Grünbelag Entferner 

• Remmers Clean FP 
• Remmers Rotec 

• Remmers rotec Glaspudermehl 
• Remmers BFA 

• Remmers KSE 300 
• Remmers RM 
• Remmers KSE 100 

• Remmers ZM HF [basic] 
• Remmers FM SAN 

• Remmers Funcosil SNL 
• Remmers Funcosil WS 

 
Uwagi: 

• Produkty stosować wyłącznie w zakresie przewidzianym w Instrukcjach 
Technicznych produktów, 

• Szczegółowe informacje o produktach zawarte są w dostępnych Instrukcjach 
Technicznych, Specyfikacjach Technicznych i Kartach Charakterystyk, 
dostępnych na stronie www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl 
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2.5.2 PARAPET  
 
Parapet wykonać z blachy stalowej gr. 0,7mm, ocynkowanej, powlekanej 

proszkowo. Kolor parapetu uzgodnić na etapie budowy. 
 

2.5.3 BALUSTRADA 
 
Balustradę wykonać z rur stalowych okrągłych ø42mm, gr. 4mm – słupek i 

pochwyt, tralki z rury ø30mm, gr. 3,2mm. Ocynkowana i malowana proszkowo 
mocowana na kotwy wklejane do betonu i cegły. Detale mocowania powielić wg 
istniejącej balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.5.4 MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
 
Elementy stalowe oczyścić i odmalować farbami emaliowymi na warstwie 

podkładowej. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
� roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
� zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie 

są możliwe jedynie za zgodą autorów projektu 
 

 
opracował: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kórnik, maj 2021r. 
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2.6 Obliczenie  współczynnika  przenikania  ciepła  UC [W/m2K], 
charakterystyka energetyczna obiektu i analiza możliwości racjonalnego 
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło. 
 
Podstawa prawna: Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r. [Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie]. 
Zakres planowanej inwestycji nie wpływa na zmianę parametrów przegród i 
charakterystyki energetycznej budynku. 
 

2.7. Obliczenia statyczne 
 
Obliczenia statyczne w archiwum projektanta. 
Wykonane zgodnie z normami: 
  
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.  

PN-EN 1991-1-4: 2008  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. 
  Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1992:2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1993:2008  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN 1995:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN 1996:2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 338:2011  Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
- kategoria zagrożenia ludzi ZL – IV, 
- klasa odporności pożarowej budynku – „D”, 
- wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia dla poszczególnych elementów 

budynku – poszczególne elementy budynku powinny być wykonane z materiałów 
co najmniej trudnozapalnych, 

- możliwość podjazdu wozów bojowych straży pożarnej. 
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2.9          INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

INWESTOR :           MIASTO I GMINA KÓRNIK 
                             PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1, 
                             62-035 KÓRNIK 

 
OBIEKT :                 BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                  
                                  BORÓWIEC, DZ. NR EWID. 281,  

                                    OBRĘB BORÓWIEC, GMINA KÓRNIK                                                    

 
TEMAT:                   OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO 
                                  WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ                                  

 
FUNKCJA 
 

IMIĘ I NAZWISKO DATA:                              PODPIS: 

OPRACOWAŁ: 
 
SŁAWOMIR GIERLI ŃSKI 
 

MAJ 2021r. 

Podstawa prawna opracowania: 

• Ustawa  z dnia 07 lipca 1994r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.  
• (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r)w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

• Uzgodnienia z Inwestorem 
• Przepisy i normy budowlane 
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2.9.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji 
W ramach zamierzenia budowlanego realizowane będą następujące roboty budowlane – 
w kolejności realizacji: 

 
Remont elewacji ceglanej polegać będzie na: 

• Przygotowaniu podłoża elewacji, 
• Neutralizacji zarodników mikroflory na elewacji, 

• Oczyszczeniu ciemnych nawarstwień z powierzchni, 
• Wzmocnieniu / konsolidacji strukturalna cegły,  

• Wypełnieniu ubytków lica cegły, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych cegieł, 
• Spoinowaniu, 

• Hydrofobizacji. 
 

W zakresie przedmiotowej inwestycji planowane jest również wykonanie prac 
towarzyszących, m.in. : 

• Zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji, 
• Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych, urządzeń i drobnych   

  elementów na elewacji, orynnowania, 

• Oczyszczenie i odmalowanie od zewnętrz okien drewnianych, 
• Odmalowanie drzwi stalowych bocznych, wymiana klamki z zamkiem, 

• Wymiana parapetu z blachy, 
• Wymiana kratek wentylacyjnych, 
• Montaż balustrady przy schodach bocznych, 

• Uszczelnienie przejść instalacji przez elewację. 
 

W zakresie prac towarzyszących należy uwzględnić montaż i demontaż rusztowania, 
zabezpieczenie elementów budynku i przyległych elementów zagospodarowania wraz z 
zielenią. Należy uwzględnić w miarę potrzeb ewentualne zajęcie pasa chodnika i zgłosić 
do odpowiednich organów administracji publicznej. 

 

2.9.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
Na przedmiotowej działce znajduje się opracowywany budynek świetlicy wiejskiej, 
budynek szatni, budynek gospodarczy, boisko sportowe, plac zabaw oraz wiata 
piknikowa. 
 

2.9.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  
mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują  elementy zagospodarowania 
działki bądź terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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2.9.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- roboty,  przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 
5,0m: prace elewacyjne. 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu: nie występują. 
 

2.9.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego należy zapewnić co najmniej szkolenia 
pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy: 
- wstępne szkolenie BHP przy przyjęciu do pracy 
- szkolenie na budowie, przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i 

uwzględniające miejscowe uwarunkowania – przy rozpoczynaniu budowy 
- instruktaż na stanowisku pracy omawiający sposób wykonania konkretnego 

elementu bądź roboty, spodziewane zagrożenia i konieczne zabezpieczenia – 
każdorazowo przy przystąpieniu danego pracownika do danego rodzaju robót. 
 

2.9.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,   
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń 
Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zastosować 
następujące środki techniczne i organizacyjne: 
1.1. Należy zapewnić dla całego terenu budowy: 
- wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób upoważnionych 
- osoby wizytujące budowę bezwzględnie zaopatrzyć w kaski ochronne 
- pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie dopuszczające do wykonywania określonych prac (na wysokości, przy 
obsłudze maszyn, etc) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy 

- pracownicy wykonujący prace na terenie budowy musza być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy 

- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi 
urządzeń, zawierające również niezbędne  czynności konserwacyjne 

- bezwzględnie uniemożliwi ć uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych 
technicznie, nie posiadających aktualnych badań i atestów, bądź z uszkodzoną 
izolacją 
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- wyznaczyć miejsce na apteczkę pierwszej pomocy i odpowiednio wyposażony 
punkt ppoż. 

1.2. Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto: 
- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących 

bezpośrednio prac w strefach 
- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych 
- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników 

posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(szkolenia wysokościowe, uprawnienia energetyczne, etc) 

                                                                                     
Opracował: 
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1. Standardowy system renowacji elewacji ceglanej

Wśród prac renowacyjnych realizowanych przy elewacjach ceglanych najczęściej wykonywanymi zabiegami są: oczyszczanie 
powierzchni, uzupełnianie ubytków cegieł i spoin oraz hydrofobizacja. Po rozpoznaniu i ocenie problemów, rozpocząć 
prace renowacyjne od wykucia nieudolnych napraw, mechanicznego a potem chemicznego usunięcia mchów i porostów. 
Wyciąć zaprawy naprawcze ze spoin na głębokość ok. 2 cm. Zmyć czarne nawarstwienia brudu z elewacji pastą z fluorkiem 
amonowym i spłukać gorącą wodą pod ciśnieniem lub/i metodą mechaniczną, wirującego ścierniwa, stycznie do powierzchni 
urządzeniem Rotec. Ubytki lica cegły i fug należy wypełnić odpowiednio przygotowanymi zaprawami barwionymi w masie. 
Zahydrofobizować strukturalnie elewację, aby zredukować nasiąkanie wodą deszczową. W zależności od stanu zachowania 
konstrukcji, wymagań projektowych i wartości zabytkowej budynku, konieczne jest indywidualne dobranie zabiegów, zgodnie 
z wytycznymi projektowymi i/lub konserwatorskimi np. zastosować inne lub dodatkowe produkty czyszczące (patrz KS-RB.
CS.01), dodatkowo wykonać zszycie rys (patrz KS-ZR.001), odsolenie, scalenie kolorystyczne i zabezpieczenie przed graffiti.

Zaletą stosowania technologii Remmers przy remontach i konserwacji elewacji ceglanych jest możliwości wyboru spośród 
wielu specjalistycznych materiałów znajdujących się w katalogu. Do każdej z podanych poniżej etapów prac, można wybierać 
wśród kliku różnych preparatów czyszczących, wzmacniających, zapraw o różnym składzie pod względem; uziarnienia, barwy 
ale także rozszerzalności termicznej i właściwości kapilarnych. Podany system produktów został sprawdzony nie tylko 
w laboratoriach badawczych lecz także w trakcie prac na tysiącach m2 elewacji ceglanych.

Składniki systemu:
BFA (art. 0673) - Środek biobójczy/ impregnat profilaktyczny do zwalczania mikroflory
Glonosan / Grünbelag Entferner (art. 0676) - Koncentrat do usuwania, niepożądanych, zielonych nawarstwień wytworzonych 
przez mikroflorę 
Clean FP (art. 0666) - Pasta czyszcząca z fluorkiem amonowym do usuwania ciemnych, miejskich zabrudzeń z elewacji
Rotec (art. 5235) - Urządzenie do czyszczenia metodą wirującego strumienia ścierniwa, czyszczącego stycznie do powierzchni
rotec Glaspudermehl (art. 5280, 5278) - Syntetyczny granulat, ścierniwo stosowane do oczyszczania urządzeniem typu Rotec
KSE 100 (art. 0719) - Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, głęboko penetrujący
KSE 300 (art. 0720) - Bezrozpuszczalnikowy do wzmacniania mocno zwietrzałych powierzchni 
RM (art. 0750) - Mineralna zaprawa barwiona w masie, do uzupełniania ubytków cegły 
ZM HF [basic] (art. 0220) - Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw
FM SAN (art. 1061) - Wapienno-cementowa, renowacyjna zaprawa spoinowa
Funcosil SNL (art. 0602) - Rozpuszczalnikowy preparat do hydrofobizacji elewacji ceglanych
Funcosil WS (art. 0614) - Wodny preparat do hydrofobizacji lekko wilgotnych elewacji

Renowacja budowli 
Renowacja elewacji ceglanej [standard]
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Przygotowanie podłoża 
Mechanicznie wykuć wszystkie niefachowe naprawy cegły 
i spoin. 

Neutralizacja zarodników mikroflory na elewacji 
Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć 
impregnatem profilaktycznym / środkiem do zwalczania 
zarodników glonów, mchów, porostów - Remmers BFA. 
Gotowy roztwór nanieść na powierzchnię a następnie 
zmyć. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Jako produkt 
działający profilaktycznie nanieść i nie spłukiwać.

Zużycie: ok. 0,20 l Remmers BFA /m2

Alternatywnie zastosować intensywniej działający 
preparat Remmers Glonosan. Koncentrat lub rozcieńczony 
roztwór nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do 
zadziałania. Czas oddziaływania 24 godziny. Po aplikacji 
chronić przed deszczem, nie spłukiwać.

Zużycie: ok. 0,1 l Glonosan /m²

2. Zakres i kolejność prac

1

2
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2. Zakres i kolejność prac

Oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni  
Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni cegły usunąć  
pastą fluorkową Remmers Clean FP. Pastę nanieść pędzlem 
lub wałkiem na suchą powierzchnię. Następnie miejscowo 
przetrzeć szczotką większe, intensywne zabrudzenia. 
Po ok. 5 minutach dokładnie zmyć gorącą wodą pod 
ciśnieniem. Przed zastosowaniem preparatu na całej 
elewacji wykonać powierzchnię próbną.

Zużycie: dokładne zapotrzebowanie określić wykonując 
powierzchnię próbną, min. 0,1 kg Remmers Clean FP /m2

 
Alternatywnie lub uzupełniająco np. w przypadku 
obciążenia solami zastosować czyszczenie ścierniwem 
stycznie do powierzchni, urządzeniem Remmers Rotec 
przy użyciu syntetycznych kuleczek rotec Glaspudermehl. 
W metodzie tej nie używa się piasku ani środków 
chemicznych, przez co możliwe jest usunięcie wszystkich 
zabrudzeń i farb, bez niszczenia spieku cegły. Przed 
zastosowaniem metody na całej elewacji wykonać 
powierzchnię próbną.

Zużycie: Remmers rotec Glaspudermehl, od 40 do 100 kg/h

Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna 
Kruche, osypujące się cegły utwardzić, nanosząc pędzlem 
lub natryskowo ciekły preparat oparty na estrach kwasu 
krzemowego. Zaleca się wspólnie zastosować preparat lekko 
wzmacniający KSE 100, a bezpośrednio po jego wchłonięciu, 
preparat KSE 300. W normalnych warunkach (20 °C / 50% 
wilgotności względnej powietrza) wytrącanie spoiwa 
krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach.

Zużycie: dokładne zapotrzebowanie określić wykonując 
powierzchnię próbną, od 0,3 l/m², np. ok. 1,00 l/m2 Remmers 
KSE 100 i ok. 1,00 l /m2 Remmers KSE 300

3

4
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2. Zakres i kolejność prac

Wypełnienie ubytków lica cegły 
Ubytki w cegle wypełnić barwioną w masie, zaprawą 
mineralną o dobranym uziarnieniu i twardości. Zmieszanie 
mas o kolorze ceglasto - pomarańczowym, ceglasto - 
czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach 
pozwoli uzyskać wiele odcieni zaprawy. Wytworzenie 
warstwy sczepnej/kontaktowej dla zaprawy naprawczej 
umożliwi dodatek polimeru ZM HF [basic] do wody zarobowej 
(prop. 1:10). Zaprawę nakładać na warstwę kontaktową 
„świeże na świeże”, warstwami o grubości od 1,5 do 3 cm.

Zużycie: ok. 1,60 kg Remmers RM /Restauriermörtel /1 l 
wypełnianej przestrzeni

Spoinowanie 
Rekonstrukcję fug przeprowadzić zaprawą mineralną, 
dopasowaną technicznie i kolorystycznie. Otwartą 
spoinę należy wstępnie zmoczyć, zaprawę o konsystencji 
„wilgotnej ziemi” wcisnąć dwuwarstwowo kielnią 
spoinówką, aby uzyskać zwartą strukturę. Przed 
związaniem zaprawy uformować kształt i fakturę spoiny. 

Zużycie: ok. 1,60 kg FM SAN /l przestrzeni spoin, 
przeciętnie ok. 4 – 6,00 kg/m2

Hydrofobizacja 
Po związaniu zapraw naprawczych i spoin, elewację 
należy dokładnie i głęboko zabezpieczyć w procesie 
hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL zawierający 
alkiloalkoksysiloksan w rozpuszczalniku organicznym. 
Impregnat nanosić na suche podłoże, metodą polewania 
bezciśnieniowego, aż do nasycenia.

Zużycie: min. 0,80 l Funcosil SNL / m²

Alternatywnie w przypadku lekko wilgotnego podłoża. 
Zastosować wodny środek hydrofobizujący na bazie 
silanowo/siloksanowej.

Zużycie: ok. 0,80 l/m2 Funcosil WS

5

6

7

*   Sąsiadujące elementy budowlane i rośliny, które nie mają wejść 
w kontakt z produktami chemicznymi używanymi do czyszczenia, 
odpowiednio zabezpieczyć.

** Podczas stosowania preparatów chemicznych niezbędne jest 
noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 
i okularów ochronnych.
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3. Zestawienie zastosowanych materiałów 

Remmers Glonosan/Grünbelag Entferner
Koncentrat substancji aktywnych opartych na stężonym chlorku bezalkoniowym do 
usuwania zielonych nawarstwień biologicznych, grzybów pleśniowych, zarodników i bakterii

Nr art. 0676  1 l, 2,5 l 
Stan skupienia  płynny
Odczyn pH (20 °C)  7,6
Zużycie:  ok. 10 ml/m² (proporcja mieszania 1:10)

Remmers Clean FP
Pasta czyszcząca z fluorkiem amonowym, do usuwania ciemnych miejskich zanieczyszczeń

Nr art. 0666   
Nośnik  woda
Lepkość  około 1800 mPa∙s
Odczyn pH (20 °C) około 5,0
Kolor:  żółtawy
Zużycie:  min. 0,1 kg/m²

Remmers Rotec
Urządzenie do czyszczenia metodą wirującego strumienia ścierniwa,  
stycznie do powierzchni

Nr art. 5235 
Do czyszczenia na sucho, w mgle wodnej i na mokro
Ciśnienie strumienia ścierniwa od 0,0 do 8,0 bar
Metoda strumieniowo - ścierna wyjątkowo łagodna dla podłoża

Remmers rotec Glaspudermehl
Ścierniwo, 2 frakcje pudru, syntetyczne kuleczki do czyszczenia metodą strumieniowo-
ścierną urządzeniem Remmers Rotec

Nr art. 5280 0,04 - 0,09 mm 
Nr art. 5278 0,09 - 0,5 mm  
Opakowanie:  25 kg
Zużycie: od 40 do 100 kg/h

Remmers BFA
Roztwór biocydów oparty na chlorku bezalkoniowym, do usuwania glonów, grzybów, 
porostów, mchów z powierzchni i profilaktycznie do impregnacji. 

Nr art. 0673 5 l, 30 l 
Gęstość (20 °C)  1,0 kg/l
Kolor:  bezbarwny, do lekko żółtawego
Odczyn pH (20 °C) 7,5
Zużycie:  ok. 0,2 l/m²
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3. Zestawienie zastosowanych materiałów 

Remmers KSE 300
Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, na bazie estrów kwasu krzemowego KSE

Nr art. 0720 5 l, 30 l, 200 l 
Gęstość (20 °C)  0,98 g/cm³
Zawartość substancji czynnej ok. 99 % wag.
Kolor  przezroczysty do lekko mętnego, ew nieznacznie żółtawy 
System katalityczny  neutralny
Zużycie:  dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując  
 powierzchnię próbną, od 0,3 l/m²

Remmers RM
Mineralna, barwiona w masie zaprawa do uzupełniania ubytków cegły

Nr art. 0750 30 kg 
Gęstość nasypowa  ok. 1,7 kg/dm³
Wytrzym. na rozciąganie  po 7 dn. ok. 4  
przy zginaniu  po 28 dn. ok. 5 N/mm²
Wytrzym. na ściskanie  normalna > 13 N/mm²,  
 miękka > 8N/mm²  
Moduł elast. Younga (DIN 1048)  normalna ok. 11 kN/mm²,  
 miękka ok. 7 kN/mm²
Największe ziarno  drobnoziarnista 0,2 mm,  
 średnia 0,5 mm,  
 gruboziarnista 2,0 mm
Wytrzymałość na odrywanie 28d  ok. 0,5 N/mm²
Kolory:  20 odcieni standardowych
Zużycie:  ok. 1,6 kg RM/1l przestrzeni

Remmers KSE 100
Preparat rozpuszczalnikowy do wzmacniania oparty na estrach etylowych kwasu 
krzemowego KSE 

Nr art. 0719 5 l, 30 l 
Gęstość (20 °C)  0,80 g/cm³
Zawartość substancji czynnej  ok. 20 % wag.
Kolor  przezroczysty do lekko mętnego, ew nieznacznie  
 żółtawy 
System katalityczny  neutralny
Zużycie:  dokładne zapotrzebowanie należy określić  
 wykonując powierzchnię próbną, od 0,3 l/m²

Remmers ZM HF [basic]

Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw

Nr art. 0220 1l, 5 l, 10 l 
Wytrzymałość na ścinanie  do 4 N/mm²
Gęstość (20 °C)  około 1,08 g/cm³
Zawartość polimeru  około 30 %
Odczyn pH  około 9,0
Kolor:  mleczny
Zużycie: do warstw sczepnych, szlamów ok. 0,1 kg/m²
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Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji produktów Remmers oraz dalsza dokumentacja techniczna dostępne są  
na stronach internetowych www.remmers.pl oraz www.remmers-architektura.pl

3. Zestawienie zastosowanych materiałów 

Remmers Funcosil SNL
Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów    

Nr art. 0602 1l, 5l, 10l, 30l 
Nośnik  zdearomatyzowane węglowodory
Gęstość (20 °C)  ok. 0,80
Lepkość (czas wypływu) w s  w kubku DIN 2 ok. 44
Baza substancji czynnej  silan/siloksan
Zawartość subst. czynnej w % wag.  ok. 7
Temp. zapłonu > 30
Kolor: bezbarwny
Zużycie:  min. 0,8 l/m2

Remmers Funcosil WS
Bezbarwny, wodny impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów w postaci emulsji

Nr art. 0614  
Nośnik woda
Gęstość (20 °C)  1
Baza substancji czynnej  silan/siloksan
Zawartość substancji czynnej  
w % wag. ok. 10
Odczyn pH  ok. 7,0 neutralny
Kolor:  mleczny,
Zużycie:  min. 0,8 l/m²

Uwagi:
 � Produkty stosować wyłącznie w zakresie przewidzianym w Instrukcjach Technicznych 

produktów, a w obiektach objętych ochroną konserwatorską, pod nadzorem 
uprawnionego konserwatora zabytków.

 � Szczegółowe informacje o produktach zawarte są w dostępnych Instrukcjach 
Technicznych, Specyfikacjach Technicznych i Kartach Charakterystyk, dostępnych  
na stronie www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

Remmers FM SAN
Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa

Nr art. 1061 30 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dobach > 5 N/mm² (M5)  
Dynamiczny moduł Younga  po 28 dobach > 7.000 N/mm²  
Największe ziarno około  1 mm
Pory otwarte  około 30% obj. 
Kolory standardowe:  stara biel, szary, antracyt, beżowy i kolory niestandardowe
Zużycie:  ok. 1,6 kg/l przestrzeni spoiny; średnio 4 – 6,00 kg /m2
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