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K-01  

BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: ściany murowane 

OPIS: Element murowy silikatowy objęty normą EN 771-2:2011+A1:2015 lub równoważną. 

kategoria elementu murowego: I 
klasa gęstości: 1,4 
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 
współczynnik przewodzenia ciepła λ10dry,unit,P2: ≤ 0,46 W/mK 
reakcja na ogień: Euroklasa A1 
nasiąkliwość: < 16 
mrozoodporność: min. 50 cykli 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz poziomem 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej. 

Murowanie 

Zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, na zaprawę zwykłą lub zaprawę do cienkich spoin 
(w zależności od kategorii odchyłek). Prace murarskie przeprowadzać w odpowiednich 
temperaturach. W razie konieczności oraz w czasie przerw w pracach zabezpieczyć mury 
przed wpływem warunków atmosferycznych. Ściany zabezpieczać przed stałym 
zawilgoceniem. 
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K-02  

BLOCZKI BETONOWE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: ściany murowane 

OPIS: Zgodny z PN-EN 771-3:2011 lub równoważną. Wymagania dotyczące elementów 
murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi 
i lekkimi) 

kategoria elementu murowego: I 
klasa gęstości: 1,4 
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 
współczynnik przewodzenia ciepła λ10dry,unit,P2: ≤ 0,46 W/mK 
reakcja na ogień: Euroklasa A1 
nasiąkliwość: <16 
mrozoodporność: min. 50 cykli 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Ściany murowane występują w grubościach 14 i 19 cm. Mur z bloczków betonowych,  
układ w mijankę. Murować z wykorzystaniem listew spoinowych w celu uzyskania 
równych spoin o szerokości 1cm. Ściany nie są przeznaczone do tynkowania.  

Pustaki konstrukcyjne produkowane są w procesie wibroprasowania betonu klasy 
C30/37. 

Pustak gr.  14 cm podstawowe parametry:  

Waga: min. 18kg 

Wytrzymałość na ściskanie: min. 12,5/15 Mpa 

Izolacyjność akustyczna Ra 1 : min. 49 dB 

Izolacyjność akustyczna Rw 1 : min. 50 dB 

Odporność ogniowa: EI 240/ REI 180 

 

Pustak gr.  19 cm podstawowe parametry:  

Waga: min. 18 kg 

Wytrzymałość na ściskanie: min. 12,5/15/20 Mpa 

Izolacyjność akustyczna Ra 1 : min. 54 dB 

Izolacyjność akustyczna Rw 1 : min. 55 dB 

Odporność ogniowa: EI 240/ REI 180 
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K-03  

ŚCIANY DZIAŁOWE - LEKKIE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: ściany działowe lekkie 

OPIS: Ściany z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej. 

Płyty gipsowo-włóknowe z gipsu oraz włókien celulozy.  

Długość i szerokość płyt min. 50cm. Krawędzie płyt gipsowowłóknowych mogą być 
wykończone jako profilowane lub frezowane. 

Wytrzymałość na zginanie pod obciążeniem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 

płyty, musi spełniać wymaganie minimalnej wartości: β ≥ 5,5 N/mm2 

Gęstość płyt musi wynosić co najmniej 1000 kg/m3 do maksymalnie 1250 kg/m3. 

 

Materiał budowlany niepalny klasy A2 s1 d0, zgodnie z EN 13501-17. 

Klasy użytkowania 1 i 2 według normy DIN EN 1995-1. 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Ściany w konstrukcji stalowej systemowej z wypełnieniem wełną mineralną grubości 
dostosowanej do typu ściany o parametrach statycznych dobranych do wysokości 
kondygnacji 

 

Należy stosować min. podwójne płytowanie z każdej strony konstrukcji o łącznej grubości 
min.2,5cm 

 

W miejscach narażonych na stałe działanie wody lub wilgoci należy zastosować płyty 
wodoodporne. 

 

Ściany o wymaganej odporności pożarowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
systemodawcy. 

 

Dobór rozstaw i gabarytów profili stalowych nośnych, rodzaj płytowania, wypełnienia, 
taśm dylatacyjnych, etc. należy dostosować do wymogów systemodawcy w kontekście 
nośności, rodzaju pomieszczenia, wysokości ściany i izolacyjności akustycznej zgodnej z 
obowiązującymi normami dla danych typów pomieszczeń. 

 

WEŁNA MINERALNA  

 

Produkt głównie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy – jego wymiary 
(grubość i szerokość płyt) odpowiadają wysokości profili stalowych oraz ich 
standardowemu rozstawowi.  

 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD (wg. EN 12667): ≤ 0,036 W/mK  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086):  MU - 1  

Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1  

Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw (EN ISO 11654): 1,00  
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K-04  

BLACHA ALUMINIOWA DACHOWA 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: Dach kopułowy nad Teatrem Szekspirowskim. 

OPIS: Dach kopułowy nad Teatrem Szekspirowskim wykonany z blachy aluminiowej.  
Powłoka blachy z PVDF (80/20) — odporna na działanie promieni UV i nieszkodliwa dla 
środowiska. 
 
WYMIARY:  
grubość: min. 0,7 mm,  
MATERIAŁ:  
Aluminium o gr. 0,7 mm 
WIERZCH:  
Z lakierowanego stopu aluminium 
SPÓD:  
Lakier ochronny 
CIĘŻAR: 
Taśma blaszana: 1,8 kg/m² - 2,3 kg/m² 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: 
Zgodnie z EN 13501-A1 niepalny,  
 
Produkt nieszkodliwy z medycznego punktu widzenia wg. DIN 4102 lub równoważnej 
 
KOLOR JASNOSZARY, DO USTALENIA Z INWESTOREM. 
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K-05  

OBRÓBKI BLACHARSKIE  - BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: wykonanie obróbek blacharskich 

OPIS: Blacha cynkowo-tytanowa patynowana wstępnie, produkowana zgodnie z PN-EN 988 lub 
równoważną. Elektrolitycznie rafinowany cynk o czystości 99,995% zgodnie z PN-EN 
1179. Jest podstawą stopu, który zawiera niewielkie lecz precyzyjnie określone ilości 
miedzi oraz tytanu. 

W jednym ciągłym cyklu technologicznym surowiec jest topiony, odlewany i przy 
zachowaniu najwyższej jakości nawijany na rolki. Te kręgi blachy służą do dalszej obróbki 
jako materiał wyjściowy do produkcji wysokiej jakości elementów systemu rynnowego , 
do produkcji elementów prefabrykowanych, do wykonania dachów i elewacji - włącznie z 
niezbędnymi obróbkami i profilami budowlanymi. 

Naturalny i nie obciążający środowiska materiał. Trwała i niewymagająca malowania 
powierzchnia. Odporny na zarysowania dzięki samo odbudowującej się patynie. 
plastyczna i niewrażliwa na mróz powierzchnia. 

grubość: min. 0,7mm  
 (±0,02 mm) 
gęstość: 7,0-7,4 g/cm3 

punkt topnienia: ≥ 418°C 
granica rekrystalizacji:  > 300°C 
współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: min.2,2 mm/m x 100 K 
współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: min.107 mm/m x 100 K 
elastyczność ≥ 80,0000 N/mm2 

magnetyczność:  niemagnetyczny   
palność:  niepalny  
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IZOLACJE TERMICZNE (IT)  
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IT-01  

TERMOIZOLACJA WEWNĘTRZNA  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna wewnętrzna ścian BZ. 

OPIS: Termoizolacja wewnętrzna z płyt mineralnych na bazie krzemianu wapnia lub z betonu 
komórkowego o grubości min. 5cm. 
 
współczynnik przewodzenia ciepła λ ⩽ 0,060 W/mK. 

Gęstość w stanie suchym: 210-230kg/dm3 

Porowatość: 80-90% obj. 

Wytrzymałość na ściskanie: >1N/mm2 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 3 

Ognioodporność wg DIN4102-4: A1 

Wartość pH: 11 do 12. 

\WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Należy zastosować płyty termoizolacyjne o jak najniższym parametrze oporu dyfuzyjnego. 

Należy wykonać obliczenia cieplne i wilgotnościowe dla poszczególnych typów ścian 
istniejących, w których będzie wykazana maksymalna możliwa do zastosowania grubość 
płyt termoizolacyjnych. 

Należy dostosować grubość zamontowanych płyt w poszczególnych miejscach budynku 
zgodnie z wykonanymi obliczeniami. 
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IT-02  

WEŁNA MINERALNA MIĘKKA Z WELONEM 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna ścian w technologii wentylowanej 

OPIS: Produkt zgodny z normą EN 13162:2012 lub równoważną. 

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie 
wzmocnionym welonem szklanym. Warstwa welonu szklanego na powierzchni podnosi 
właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego. 

 

deklarowany wsp.przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 W/mK 
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych ≥ 7,5 kPa 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1  
nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu 1 kg/m2 

reakcja na ogień Euroklasa A1 
Elementy elewacji powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
potwierdzonymi badaniami NRO dla całego systemu. 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji ścian zewnętrznych nowych 
budynków i budynków istniejących przy fasadach wentylowanych. 

Wykonanie 

Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i 
odpowiednio przygotowanej powierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany 
(na obrzeżach wzdłuż wszystkich krawędzi w formie ok. 2 cm wałka oraz w 3-6 punktach 
rozłożonych równomiernie na środku płyty), pokrywając co najmniej 40% płyty. Płyty 
muszą zostać zamocowane mechanicznie łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości 
dobranej przez projektanta, najczęściej 6 do 8 szt/m2. Zastosowanie płyt jako materiał 
izolacyjny w metodzie „lekkiej mokrej” wymaga odpowiedniego zabezpieczenia 
warstwami systemu (ETICS). 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IT-03  

PŁYTY STYROPIANOWE TWARDE XPS 300  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna posadzki na gruncie 

OPIS: Materiał termoizolacyjny, uformowany w postać płyty w procesie wytłaczania i 
bezpośredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie żywicy polistyrenowej, surowca 
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z żywnością. 

W budowie charakteryzuje się specyficzną drobno- i zamknięto- komórkową strukturą 
pianki zawierającej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materiałem budowlanym o 
gładkiej powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek. 

 

deklarowany wsp.przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C ≤ 0,035 W/mK 
gęstość 29-36 kg/m3 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 300 kPa 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją 
Techniczną i Jakości ITB oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. 

Wykonanie 

Płyty nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...), ani 
innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do 
mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem 
należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. 

Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga zachowania wolnej 
przestrzeni pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji. 

W trakcie montażu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego. W wyniku oddziaływania promieni słonecznych na płytę, może nastąpić 
degradacja powierzchni, degradacja struktury, zmiana wymiarów oraz utrata płaskości 
oraz prostokątności. W związku z tym, jeżeli płyty w trakcie montażu narażone są na 
działanie tych promieni należy je przed nimi zabezpieczyć jasnym nieprzeźroczystym 
materiałem. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IT-04  

STYROPIANOWE TWARDE XPS 500  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna  posadzki na gruncie 

OPIS: Materiał termoizolacyjny, uformowany w postać płyty w procesie wytłaczania i 
bezpośredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie żywicy polistyrenowej, surowca 
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z żywnością. 

W budowie charakteryzuje się specyficzną drobno- i zamknięto- komórkową strukturą 
pianki zawierającej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materiałem budowlanym o 
gładkiej powierzchni oraz strukturze składającej się z małych zamkniętych komórek. 

 

deklarowany wsp.przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C ≤ 0,035 W/mK 
gęstość 33-42 kg/m3 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 500 kPa 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją 
Techniczną i Jakości ITB oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. 

Wykonanie 

Płyty nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...), ani 
innymi preparatami zawierającymi takie związki organiczne. W związku z czym do 
mocowania płyt zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem 
należy sprawdzić czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. 

Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga zachowania wolnej 
przestrzeni pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji. 

W trakcie montażu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego. W wyniku oddziaływania promieni słonecznych na płytę, może nastąpić 
degradacja powierzchni, degradacja struktury, zmiana wymiarów oraz utrata płaskości 
oraz prostokątności. W związku z tym, jeżeli płyty w trakcie montażu narażone są na 
działanie tych promieni należy je przed nimi zabezpieczyć jasnym nieprzeźroczystym 
materiałem. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IT-05  

STYROPIAN PODŁOGOWY 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna stropodachów (kliny w spadku), posadzek na gruncie oraz stropów 
międzykondygnacyjnych 

OPIS: Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015 lub równoważną. 

Płyty styropianowe białe lub „w kropki”, produkowane metodą spieniania polistyrenu i 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Boki 
płyt frezowane umożliwiającymi układanie ich na zakładkę. 

deklarowany wsp.przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C ≤ 0,037 W/mK 
klasa stabilności wymiarowej w warunkach laboratoryjnych ± 0,2% 
wytrzymałości na zginanie ≥ 125 kPa 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 80 kPa 
reakcja na ogień: klasa E 
Elementy stropodachu powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO) 
potwierdzonymi badaniami NRO dla całego systemu. 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją 
Techniczną i Jakości ITB oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. 

Wykonanie 

Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na 
gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, 
folii PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach 
międzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku 
stropu ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w 
narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej. 
Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się 
styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) 
należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i 
penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W 
przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje się 
odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać, 
by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania 
podłogowego. 

Na stropodachach z płyt wykonać spadki powierzchni (płyty w formie klinów). Wykonaną 
izolację termiczną stropodachu należy pokryć natychmiast hydroizolacją, chroniąc przed 
bezpośrednim działaniem słońca. 

Nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie 
na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IT-06  

WEŁNA MINERALNA DACHOWA 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna stropodachu Budynku istniejącego. 

OPIS: Płyty z wełny mineralnej do izolacji termicznej. 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie: 

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o nie większym współczynniku 
przewodności cieplnej niż λ = 0,035. 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086  

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 ≥5 wg EN 2953  

Klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1  

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - 

WL(P) kg/m2 ≤3 wg EN 12087 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu  

WS kg/m2 ≤1 wg  EN 1609 

Klasa tolerancji grubości - T5 wg EN 823  

Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10)   

≥30kPa wg EN 826 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - 

TR kPa ≥7,5 wg EN 1607 

Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 

5 mm PL(5) N ≥250 wg EN 12430 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

IZOLACJE PRZECIWWODNE (IP)  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-01  

HYDROIZOLACJA ANTYKORZENNA - EPDM 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Izolacja przeciwwodna stropodachów zielonych 

WYMIARY: 
 
całkowita grubość: 2,5 mm (- 5 % / +10 %) 
szerokość: 1000 mm (+/- 10%) 
długość rolki: 10 m (+/- 10%) 

OPIS: Membrana uszczelniającą zgrzewalną gorącym powietrzem na bazie kauczuku 
syntetycznego EPDM z wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona pokryta jest 
samoprzylepną warstwą bitumu modyfikowanego polimerami, która została 
zabezpieczona zdejmowaną folią oddzielającą.  
 
Membrana EPDM układana jest na welonie szklanym o gramaturze minimum 120g/m2 w 
dwóch warstwach. 
 
PARAMETRY: 
 
Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2: 
podłużnie: ≥ 250 N/50 mm 
poprzecznie: ≥ 200 N/50 mm 
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2  
podłużnie: ≥ 300% 
poprzecznie: ≥ 300% 
Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w gorącej temperaturze 80°C wg DIN EN 
1107-2 
podłużnie: ≤ 0,5% 
poprzecznie: ≤ 0,5% 
Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5  
brak pęknięć 
Odporność ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 
Stopień 0 
Reakcja spoiny łączącej / wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 
/ wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2 
 ≥ 80 N/50 mm 
 ≥ 200 N/50 mm 
Wartość odporności na dyfuzję pary wodnej (μ) wg DIN EN 1931  
min. 58 000 
Klasa materiału konstrukcyjnego wg DIN 4102, część 1  
B2  
Reakcja na ogień wg DIN EN 13501, część 1  
Klasa E 
Reakcja na ogień wg DIN 4102, część 7 oraz DIN CEN / TS 1187  
odporny na nierozprzestrzenianie ognia (NRO) 
 
Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956, DIN EN 13967 i DIN EN 14909 lub równoważne. 
Odporność na przebijanie korzeni zgodnie z raportem kontrolnym FLL Instytutu 
badawczego ds. ogrodnictwa, FG/FU w Weihenstephan oraz wg DIN EN 13948 lub 
równoważne. Spełnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczelnień (dyrektywa 
dot. budowy dachów płaskich) oraz DIN 18195 i następujące normy DIN 18532, DIN 
18533, DIN 18534 i DIN 18535 lub równoważne normy. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-02  

PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych 
pokryć dachowych 

WYMIARY:  Długość: ≥5,0 m 
Szerokość: ≥0,99 m 

OPIS: Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13707:2004+A2:2009 lub równoważną. 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2 z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. 
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej 
krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana 
i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

prostoliniowość (odchyłka): ≤ 10 mm / 5 m 
grubość: min. 5,2mm (+0,4mm) 
wodoszczelność przy ciśnieniu (wg EN 1928 met. B lub równoważna): ≤ 200kPa 
reakcja na ogień : klasa E 

wytrzymałość złączy na ścinanie - zakład podłużny: min. 800 N/50mm 
wytrzymałość złączy na ścinanie - zakład poprzeczny: min. 1000 N/50mm 
maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: 950 N/50mm 
maksymalna siła rozciągająca - kierunek w poprzek 750 N/50mm 
wydłużenie - kierunek wzdłuż: 50% ± 10% 
wydłużenie - kierunek w poprzek: 50% ± 10% 
odporność na uderzenie (EN 12691) min. 2000 mm 
odporność na obciążenie statyczne (EN 12730) min. 20 kg 
stabilność wymiarów ≤ 0,5% 
giętkość w niskiej temperaturze  ≤ -20OC /∅30 mm 
odporność na spływanie ≥ 100OC 
odporność na sztuczne starzenie -15OC ± 5 
przyczepność posypki 10% - 15% 
przenikanie pary wodnej min. µ=20 000 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według 
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi. 

Wykonanie  

Sposób układania metodą zgrzewania. Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 
0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-03  

PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: wykonanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach 
dachowych 

WYMIARY: Długość: ≥5,0 m 
Szerokość: ≥0,75 m 

OPIS: Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13707:2004+A2:2009 lub równoważna. 

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa 
sztucznego.  

prostoliniowość (odchyłka): ≤15 mm / 7,5 m 
grubość: min. 3,8 mm ± 5% 
wodoszczelność przy ciśnieniu (wg EN 1928 met. A lub równoważna): ≤ 10kPa 
reakcja na ogień: klasa E 

maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: min.1500 N/50mm 
maksymalna siła rozciągająca - kierunek w poprzek min.2500 N/50mm 
wydłużenie - kierunek wzdłuż: 8% ± 5% 
wydłużenie - kierunek w poprzek: 8% ± 5% 

wytrzym. na rozdzieranie (gwoździem) - kierunek wzdłuż: 150 N ± 50 N 
wytrzym. na rozdzieranie (gwoździem) - kierunek w poprzek 150 N ± 50 N 
giętkość w niskiej temperaturze  ≤ -5OC /∅30 mm 
odporność na spływanie ≤ 80OC 
przenikanie pary wodnej min.µ=20 000 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według 
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta.  

Wykonanie  

Sposób układania metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych. Papę 
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0OC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-04  

PAPA PAROIZOLACYJNA 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: Paroizolacja stropów i stropodachów 

WYMIARY: grubość 4,00 (±0,2) mm 

OPIS: Papa paroizolacyjna, asfaltowa, termozgrzewalna przeznaczona jest do wykonywania 
warstwy paroizolacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wyrób powinien 
być zgrzewany lub mocowany mechanicznie w zależności od potrzeby do uprzednio 
przygotowanego podłoża z min. 8 cm zakładem spoin wzdłużnych i poprzecznych z 
wzajemnym przesunięciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem może być wykonane 
na całej powierzchni lub częściowo na podłoże zagruntowane. 

Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze min. 180 g/m2 z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypką 
drobnoziarnistą, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

 

- gruntowanie podłoża szybkoschnącym, głęboko penetrującym preparatem bitumicznym, 
modyfikowanym SBS. 

- odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1) 

- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż min. 500±200 N/50mm, w poprzek min.300±150 
N/50mm 

- wytrzymałość złącza na ścinanie wzdłuż min.300±150 N/50mm, w poprzek 
min.500±200 N/50mm 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego sd = 420-450 

- współczynnik przepuszczalności radonu k = 1,9x10-13 m2/s 

 

Zgodność z normami 

PN-EN 13970 lub równoważna - Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy 
regulacyjne pary wodnej - Definicje i właściwości  

PN-EN 13969 lub równoważna - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych - Definicje i właściwości 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Stosowanie 

papa przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji. 

Wykonanie 

wykonanie paroizolacji z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu 
technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z 
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-05  

PAPA HYDROIZOLACYJNA - IZOLACJA PRZECIWWODNA 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: Izolacja przeciwwodna posadzek na gruncie 

WYMIARY: Długość: ≥5,0 m 
Szerokość: ≥0,99 m 
Grubość 4,7 (±0,2) mm 

OPIS: Papa asfaltowa, termozgrzewalna podkładowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów podziemnych. Wyrób powinien być 
zgrzewany do uprzednio przygotowanego podłoża z min. 8 cm zakładem spoin 
wzdłużnych i min. 12 cm zakładem spoin poprzecznych z wzajemnym przesunięciem 
spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem może być wykonane na całej powierzchni lub 
częściowo na podłoże zagruntowane. 

Dane techniczne: 

Rodzaj osnowy:  włóknina poliestrowa 
Rodzaj posypki:  drobnoziarnista 
Rodzaj asfaltu:  modyfikowany SBS 
Giętkość papy:  -25 °C 
Długość: ≥ 5,0 m 
Szerokość:  ≥ 0,99 m 
Prostoliniowość (na 5 m długości rolki):  ≤ 10 mm  
Grubość:  4,7 ± 0,2 mm 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:  100 0 C 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego:  Broof (t1) 
Reakcja na ogień: klasa E 
Wytrzymałość na rozciąganie: 
kierunek podłużny:  1200N ± 200 N/50 mm 
wydłużenie:  50 % ± 15 % 
kierunek poprzeczny:  900 N ± 200 N/50 mm 
wydłużenie: 50 % ± 15 % 
Odporność na obciążenie statyczne: 
 ≥ 15 kg (metoda A) 
 ≥ 20 kg (metoda B) 
Odporność na uderzenie:  ≥1500 mm (metoda A) 
Wytrzymałość na rozdzieranie: 
Kierunek podłużny:  350 N ± 100 N 
kierunek poprzeczny: 350 N ± 100 N 
Wytrzymałość złącza (ścinanie): 
zakład podłużny:  900N ± 200N/50 mm 
zakład poprzeczny:  1100N ± 200N/50 mm 
Wodoszczelna przy ciśnieniu: 60 kPa 
Giętkość w niskiej temperaturze:  ≤ -25˚C 
Stabilność wymiarów:  ≤ 1 % 
 
Zgodność z normą: 

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) lub równoważną 

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 lub równoważną 

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007) lub równoważną 

EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006 lub równoważną 

(PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007) lub równoważną 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-06  

DWUSKŁADNIKOWA, GRUBOWARSTWOWA MASA ASFALTOWA 

MODYFIKOWANA POLIMERAMI PMBC (KMB) 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: wykonywanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych 
wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, 

ściany piwniczne, płyty fundamentowe) w budownictwie ogólnym.  

WYMIARY: 
 
W zależności od warunków wodno-gruntowych należy dobrać odpowiednią grubość 
warstwy izolacyjnej od 3 do 5 mm suchej pozostałości.   

OPIS: 

 

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami Pmbc 
(kmb) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem.  

Skład: 

skł. płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających;  
skł. sypki: modyfikowane cementy. Proporcje mieszania: skł. płynny 100:38 skł. sypki 
Czas zużycia wymieszanych składników:  80-90 min. 
Czas tworzenia powłoki (dla gr. warstwy ok. 1 mm):  do 4 godzin  
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:  4,5-5 godz. 
Odporność na deszcz:  po 2-2,5 godzinach 
Zasypywanie wykopu:  po 2 dobach 
 
Dane techniczne:   

Przyczepność końcowa do betonu:  nie mniej niż 0,8 MPa 
Odporność na wodę pod ciśnieniem (przy warstwie gr. 4-5 mm): min.0,8 MPa  
Gęstość objętościowa (skł. B):  od 0,9 do 1,1 g/cm3

 

Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45% 
Spływność powłoki w pozycji pionowej po czasie 5h w temp. 1000C: 
 nie spływa 
Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2 
Reakcja na ogień: klasa F 
Wodoszczelność:  W2B 
Odporność na ściskanie: C2B 
Temperatura stosowania:  od + 50C do + 250C   
 
Zgodność z normą: PN-EN 15814:2011 lub równoważną 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Wykonanie hydroizolacji powinno odbywać się według projektu technicznego 
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem 
szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-07  

MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA JEDNOSKŁADNIKOWA (CM) 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: - uszczelniania wewnętrznego przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu 
wannowego) 
- wykonywania izolacji poziomej, szczególnie tam gdzie nie można jej wykonać z 
materiałów rolowych (przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych) 
- uszczelniania zewnętrznych elementów podziemnych konstrukcji budowli narażonych 
na działanie wody gruntowej (również pod ciśnieniem) w starym i nowym budownictwie 

GRUBOŚĆ: 
 

min. 2  mm - izolacja wewnętrzna ścian  
min. 3  mm - izolacja wewnętrzna typu wannowego w szybach windowych  

OPIS: Mikrozaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa.  

Skład: sucha, modyfikowana polimerami mieszanka 

cementowa 

Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 4 godziny 

 
Dane techniczne: 

Czas zachowania właściwości roboczych:  max. 60 min. 

Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania:  od +8°C do +30°C 

Przyczepność po starzeniu termicznym:  2,1 ± 0,3 N/mm2 

Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania:  1,5 ± 0,2 N/mm, 

Przyczepność powłoki do betonu metodą „pull off”:  ≥ 3,0 MPa 

Siła zrywająca przy rozciąganiu:  412 N ±10 N 

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: 

  ≥ 0,75 mm 

Zdolność do mostkowania pęknięć w temp. -5oC:  ≥ 0,75 mm 

Przepuszczalność pary wodnej:  3,1 m ±5% 

Odporność na wodę pod ciśnieniem:  1,0 MPa ±5% 

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych:  1,94∙10-8 ±5% 

Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego:  

 brak przesiąkania 

Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego:  brak przesiąkania 

Zużycie na 1 mm grubości warstwy: 1,5 kg/m2 ±5% 
 

Zgodność z Normą: PN-EN 14891:2012 lub równoważną;  

PN-EN 14891:2012/AC:2012 lub równoważną 

WYMAGANIA 
WYKONAWCZE: 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów zmniejszających przyczepność. 

Odpowiednie podłoża to: betony, jastrychy, tynki cementowe,cementowo-wapienne, płyty 
gipsowo-kartonowe oraz dobrze wyspoinowane mury. Ewentualne ubytki wyrównać 

systemowymi zaprawami. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach 
elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich 

narożnikach powinna być wtopiona taśma uszczelniająca lub wykonana faseta 
(wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm z zaprawy. Jeśli podłoże jest bardzo suche i chłonne, 
należy powierzchnię zwilżyć tak, aby w trakcie nanoszenia była matowo wilgotna. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-08  

FOLIA KUBEŁKOWA 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: Zabezpieczenie termoizolacji podziemnej. 

OPIS: Zabezpieczenie izolacji termicznej ścian zewnętrznych podziemnych za pomocą folii 
kubełkowej zakończonej listwą dociskową na równo z poziomem terenu.  

Materiał polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) . 

Grubość 0,4-0,5 mm (+/- 10%) , obustronnie wytłaczana. 

Gramatura 440-450 g/m2 (+/- 10%) . 

Wysokość wytłoczenia 8-9 mm (+/- 10%). 

Odporność na ciśnienie min. 150 kN/m2  

Wytrzymałość na temperatury od -30C do +80C. 

Opinia techniczna ITB: AT-15-6938/2006 lub równoważna.  

Nie ulegająca procesowi rozkładu. Odporność na rozrywanie, łamanie, ścieranie, 
dziurawienie. Wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne. 
Odporność na działanie grzybów i bakterii glebowych. Zastosowana szczelina powietrzna 
pozwala na wyrównanie ciśnienia wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego 
ciśnienia hydrostatycznego . 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-09  

TYNK MINERALNY II KAT. 

PARAMETRY: 

KOLOR: malowany w kolorze zgodnym z kolorystyką ścian istniejących 

PRZEZNACZENIE: Izolacja ścian fundamentowych Budynku Zabytkowego. 

OPIS: Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
wypraw tynkarskich wewnątrz budynków nowopowstałych i remontowanych. 
 
Reakcja na ogień: A1 
Absorpcja wody: Wc0 
Przepuszczalność pary wodnej: μ ≤ 60 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,2N/mm2 
 
Zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 lub równoważną. 
 
Kategoria tynku: II 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-10  

INIEKCJA KRYSTALICZNA 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: W celu uzyskania ciągłości izolacji pionowej zewnętrznej oraz poziomej pod posadzkowej 
lub pionowej wewnętrznej w Budynku Zabytkowym. 

OPIS: Zestaw składający się z płynu do iniekcji zawilgoconych murów oraz lejków do iniekcji. 

Płyn głęboko penetrujący, hydrofobowy, zamykający kapilary, reaktywny, wzmacniający 
podłoże. 

Baza: roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi  

Gęstość: 1,2 kg/dm3 (+/- 10%). 

Wykonywanie iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju muru  

Uszczelnianie powierzchniowe:  

- podłoży mało nasiąkliwych (roztwór wodny 1 : 1) 0,15 kg/m2 (+/- 10%) 

- podłoży nasiąkliwych 0,4 kg/m2 (+/- 10%) 

 

Płyn uszczelnia kapilary w murach ceglanych i kamiennych oraz drobne pęknięcia o 
szerokości do 0,5 mm. Do wywierconych w murze otworów płyn może być wprowadzany 
pod ciśnieniem (przy dużym zawilgoceniu) lub grawitacyjnie (mury lekko wilgotne i 
wilgotne). 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

IP-11  

TYNK SZEROKOOPOROWY 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: Izolacja ścian fundamentowych zawilgoconych i zasolonych Budynku Zabytkowego, po 
odtworzeniu izolacji poziomej. 

OPIS: Tynk szerokooporowy służący do wykonywania tynków renowacyjnych grubości od 10 do 
20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczony jest do obiektów 
zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. 

 

Właściwości: 

paroprzepuszczalny, zawiera tras, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, nienasiąkliwy , 
mineralny, możliwość nakładania natryskowego.  

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów 

Kolor: szaro-beżowy 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Czas zużycia: 60-80min. 

Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 998-1): CS II 

Gęstość brutto w stanie suchym (wg PN-EN 998-1): 850-900 kg/m3 

Reakcja na ogień: Klasa A1 

Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): > 0,3 kg/m2 po 24 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ (wg PN-EN 998-1): < 15 

Przyczepność (wg PN-EN 998-1): > 0,3 MPa – FP:A 

Współczynnik przewodzenia ciepła 10, dry (wg PN-EN 998-1): min. 0,2W/mK 

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) wg PN-85/B-04500: 

- ubytek masy: -0,20-0,30% 

- zmiana wytrzymałości na zginanie: -20-30% 

- zmiana wytrzymałości na ściskanie: -30-40% 

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciągiem 
kapilarnym wody (wg PN-EN 998-1): < 5 mm 

Czas zachowania właściwości roboczych (wg PN-EN 998-1): 700-750 min 

Zawartość powietrza w świeżej zaprawie (wg PN-EN 998-1): 20-30% 

Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyżej 40% 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE (WZ) 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-01  

PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Płyty elewacyjne. 

OPIS: Elewacje wykończone płytami włókno – cementowymi o następujących parametrach:  

 

• Wykończone powłoką akrylową oraz warstwą wierzchnią wykonaną z PU utwardzaną 
promieniami UV z permanentnym zabezpieczeniem przed graffiti  

• Powierzchnia: matowa, kryjąca kolorowa powłoka 

• Maksymalny format użytkowy: 3000 x 1000 mm 

• Grubość min.: 12 mm 

• Klasa reakcji na ogień: niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 – 1) 

• Płyty pokryte fabrycznie warstwą antygaffiti 

 

Wełna mineralna wraz z płytami włókno-cementowymi na fasadach wentylowanych 
montowana w następujący sposób:  

•  sposób mocowania - mocowane mechanicznie do konsoli wykonanych ze stali 
nierdzewnej gr. min. 3 mm o specjalnych przetłoczeniach podnoszących ich 
wytrzymałość. Konsole dodatkowo powinny posiadać przefrezowania ścianek, które 
obniżają ich przewodność cieplną do parametru λ ≤ 4,3 [W/m*K].  

• Sposób mocowania fasady wentylowanej powinien spełniać wymogi § 225 WT, 
dostawca powinien przedstawić opinie ITB lub równoważnego potwierdzającą 
spełnienie wymogów § 225 lub w inny sposób potwierdzić zgodność z zapisami § 225, 
długość konsol powinna być dobrana do grubości izolacji. 

•  izolacja termiczna pod płytami elewacyjnymi wykonana z wełny mineralnej w dwóch 
warstwach mocowana do konstrukcji nośnej kołkami montażowymi. Druga warstwa 
powinna być wyposażona w flizelinę stanowiącą wiatroizolację. Flizelina powinna być 
klejona na łączeniach taśmami paro przepuszczalnymi (w kolorze wiatroizolacji) w celu 
zapewnienia ciągłej płaszczyznowej wiatroizolacji na całej powierzchni ocieplonej wełną 
mineralną. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-02  

TYNK ŻYWICZNY (MOZAIKOWY) 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Cokoły 

OPIS: Tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0–1,6 mm. Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do 
stosowania na zewnątrz budynków. 
 
Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi  
 
Gęstość: 1,75 kg/dm3 (+/- 10%). 
 
Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C  
 
Czas przesychania: 30-40 minut. 
 
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
 
Przyczepność: min. 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009  
 
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
 
Odporność na deszcz: po max 3 dniach  
 
Absorpcja wody: kategoria min. W3 wg PN-EN 15824:2009. 
 
Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2 wg PN-EN 
15824:2009  
 
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ≤0,65W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009  
 
Odporność na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004. 
 
Reakcja na ogień: – klasa B–s1, d0 wg PN-EN 13501-1. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-03  

TYNK SILIKONOWY 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Komin sceniczny. 

OPIS: Wykończenie tynkiem silikonowym w technologii lekkiej mokrej, tynkiem silikonowy, 
tynk ozdobny naśladujący beton architektoniczny, w kolorze naturalnego betonu. 
 
Stylizowany tynk o fakturze betonu architektonicznego do wykonywania dekoracyjnych 
powłok, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
 
Baza: wodna dyspersja żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi, pigmentami i 
dodatkami  
 
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 (+/- 10%) 
 
Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C  
 
Grubość zalecana: 1–2 mm w jednej warstwie przy łącznej grubości obu warstw od 2–4 
mm  
 
Czas przesychania: 15-20 min 
 
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
 
Przyczepność: min. 0,6 MPa wg PN-EN 15824 
 
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
 
Odporność na deszcz: po 24-30 godz.  
 
Odporność na wodę: po 3-4 dniach od aplikacji  
 
Absorpcja wody: kategoria W2, 0,5 ≥ w > 0,1 [kg/m2 h0,5] - wg. PN-EN 15824  
 
Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2, 0,14≤Sd <1,4 
m - wg. PN-EN 15824  
 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,65W/(m*K) wg PN-EN 15824 
 
Odporność na uderzenie: kategoria III wg ETAG 004  
 
Reakcja na ogień: –klasa B–s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-04  

SIATKA DEKORACYJNA 

 

 

 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Komin sceniczny 

OPIS: Na mocowaniu dystansowym ze stali nierdzewnej siatka dekoracyjna ze stali nierdzewnej 
o następujących parametrach:  
 
Prześwit:  65-70% 
Oczko: 10  x 100 mm (+/- 5%) 
Waga 8,5 kg/m2 (+/-10%) 
Grubość siatki: 10-15 mm 
Szerokość – 2000 mm (+/- 10%) 
Materiał – AISI 316 L/AISI 304 L 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-05  

PŁYTY BETONOWE 

 

 

 

 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: Opaska z płyt betonowych. 

WYMIARY: szerokość: 50 cm (+/- 5%), długość 25 cm (+/-5%), grubość min. 40mm. 

OPIS: Opaska z płyt betonowych prefabrykowanych na podbudowie cementowo-piaskowej 
ograniczona obrzeżem, zgodne z  PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005 /AC:2007 lub 
równoważnymi. 

 

Kolor: jasnoszary.  

Faktura: Trawertyn. 

 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 lub równoważnej. 

 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 lub równoważnej, a 
do zaprawy cementowo-piaskowej wg. PN-B-06711 lub równoważnej. 

 

Woda do zaprawy powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-06  

KRATA WEMA 

 

 

 

 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: stopnie i spoczniki schodów  zewnętrznych 

WYMIARY: grubość min. 2cm 

OPIS: Kraty pomostowe nierdzewne ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) i kraty pomostowe 
kwasoodporne ze stali kwasoodpornej 1.4404 (316L) wg DIN 24537 lub równoważne, 
antypoślizgowe (z użyciem nacinanych płaskowników) z obrzeżem kątowym. 

Zasady konstrukcji krat są zgodne z normą DIN 24537 i 24531 lub równoważnymi.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WZ-07  

KRATA ZGRZEWANA 

 

 
 

  
 

 

 

PARAMETRY:   

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: Dach kopułowy, powłoka ochronna dla pokrycia dachowego, 
umożliwiająca bezpieczną konserwacje dachu przez ekipy remontowe.  

WYMIARY: Szczelina: 30mm (+/- 5%), drut profilowy: 4,5x4,5mm(+/- 5%), profil nośny 2x10mm (+/- 
5%) w rozstawie 95-100mm. 
Waga: 4,00-4,20 kg/m2. Prześwit: 80-90%. 

OPIS: Kraty z drutu profilowego. Wytwarzane w technologii zgrzewania elektro-oporowego. 
Produkt powinien charakteryzować się wysoką estetyką wykonania.  

Krata pokryta metaliczną powłoką ze stopu cynku i aluminium. Odporność na korozję 
zgodnie z normą EN9227 lub równoważną. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

 

  

OKNA ZEWNĘTRZNE (O)  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-01  

STOLARKA ZEWNĘTRZNA DREWNIANA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Okna zewnętrzne drewniane 

OPIS: Okna wymieniane na nowe drewniane - okna otwieralne, w kolorze zgodnym z projektem 
elewacji, o podziale okien istniejących (zgodnie z zaleceniem konserwatora). 

-współczynniku Uw ≤0,9 W/m2K musi być spełniony dla wszystkich okien – nie tylko dla 
okna wzorcowego) 

-Na profilach o współczynniku Uf≤ 1,0 W/m2K 

-zestawy okienne trójszybowe o współczynniku Ug≤0,5W/m2K, g=45%-50%, 

-wszystkie zestawy szybowe powinny być wyposażone w elastyczną ramkę dystansową - 
psi ≤0,03W/mK – wykonana bez łączeń (tzw. super spacer). 

Zestaw trójszybowy, dwukomorowy. Profile drewniane. 

 

Parametry dla okien: 
przepuszczalność powietrza (wg PN-EN 12207:2001): klasa 4 
wodoszczelność (wg EN 14351-1:2006+A1:2010):  klasa 8A 
maksymalna przenikalność cieplna okna Uw: ≤ 0,9 W/m2K 
maksymalna przenikalność cieplna szyby Ug: ≤ 0,50 W/m2K  
maksymalna przenikalność cieplna ramy Uf: ≤ 0,9 W/m2K  
odporność na obciąż. wiatrem (wg PN-EN 12210:2001): klasa C4 
 
 
OKNA DREWNIANE POWINNY ODTWARZAĆ ISTNIEJĄCE PODZIAŁY KWATER. 
 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW OKIENNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM 
WYKONAWCZYM. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-02  

SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE SO-1 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-1 

OPIS: Ściany osłonowe należy wykonać w konstrukcji systemowej –szklenie strukturalne, 
łączenia zestawów szklanych na spoinach silikonowych, mocowanie zestawów do 
konstrukcji budynku na łącznikach ze stali nierdzewnej, wyprowadzonych ze spoin 
pomiędzy zestawami szkła. 

 

Ściana strukturalna - S-O1  

 

Ściana w konstrukcji strukturalnej, zestaw szklany antisol 

Ogólny współczynnik dla całej ściany U<0.9 W/m2     

Szklenie zestawami termoizolacyjnymi dwukomorowymi: 

- szkło zewnętrzne typu VSG gr. 8mm, z folią akustyczną.                      

- przestrzeń między szybowa gr.14mm 

- szkło pomiędzy komorami VSG gr. 6 mm 

- przestrzeń między szybowa gr.14mm 

- szkło wewnętrzne klejone VSG 4.4.2 gr.8mm, z folią akustyczną.     

- parametry optyczno - energetyczne szkieł: 

LT = 65-75%, g = 45-55%, LR =12-16%, U≤0.5 W/m²K   

izolacyjność akustyczna: min. RW=45 dB 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-03  

SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE SO-2  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-2  

OPIS: Ściany osłonowe należy wykonać w konstrukcji systemowej – szklenie strukturalne, 
łączenia zestawów szklanych na spoinach silikonowych, mocowanie zestawów do 
konstrukcji budynku na łącznikach ze stali nierdzewnej, wyprowadzonych ze spoin 
pomiędzy zestawami szkła.  

 

Ściana strukturalna - SO2 

 

Ściana w konstrukcji stalowej w rozstawach pionowych modularnych 200mm. 
Zlokalizowana na parterze od strony zachodniej, pomiędzy osiami ""Y08"" i ""Y19"". 
Profile przyjąć o głębokości min. 200mm oraz szerokości min. 50mm. Zewnętrzne 
nakładki ozdobne wykonać ze stali nierdzewnej o wykończeniu ""szlif 240"". Profile 
systemu fasadowego powinny posiadać izolację termiczną pozwalającą zakwalifikować ją 
do grupy materiałowej 1 wg DIN 4108. 

Ogólny współczynnik dla całej ściany U<0.9 W/m2. 

Ściana SO2 w układzie modularnym, rozstaw słupów nośnych, aluminiowych 2m (+/-
10%),  

Szklenie zestawami termoizolacyjnymi, dwukomorowymi: 

- szkło zewnętrzne typu  VSG gr. 6mm 

- przestrzeń międzyszybowa gr.14mm 

- szkło pomiędzy komorami VSG gr. 4 mm 

- przestrzeń międzyszybowa gr.14mm 

- szkło wewnętrzne  VSG gr.4mm, z folią akustyczną.     

- parametry optyczno -energetyczne szkieł: LT = 65-75%, g = 45-55%, LR =12-16%, U≤0.5 
W/m²K 

    

izolacyjność akustyczna: min. RW=45 dB 

 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-04  

SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE SO-3 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-3 

OPIS: Konstrukcja aluminiowa, zestaw szklany: 

 

•        szkło gr. min. 8mm 

•        folia bezpieczna 

•        szkło gr.  min. 8mm 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-05  

ŚCIANA OSŁONOWA SO-4 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-4 

OPIS: Parametry witryn szklanych strukturalnych (parter, elewacja południowa): 

-współczynnik Uw≤0,9 W/m2K musi być spełniony dla całego zestawu 

-zestawy okienne trójszybowe o współczynniku Ug≤0,5W/m2K, g=30-35% 

-wszystkie zestawy szybowe powinny być wyposażone w elastyczną ramkę dystansową - 
psi≤0,03W/mK – wykonana bez łączeń (tzw. super spacer) 

-łączenia zestawów szklanych na spoinach silikonowych, mocowanie zestawów do stropu 
i podłogi budynku ciągłe na łącznikach liniowych ze stali nierdzewnej. 

-izolacyjność akustyczna: min. RW=45dB 

 

Ściany osłonowe galerii na parterze - w konstrukcji systemowej –szklenie strukturalne, 
łączenia zestawów szklanych na spoinach silikonowych, mocowanie zestawów do stropu 
i podłogi budynku ciągłe na łącznikach liniowych ze stali nierdzewnej. 

Szklenie zestawami termoizolacyjnymi, dwukomorowymi: 

- szkło zewnętrzne bezpieczne gr. 8mm, 

- przestrzeń między szybowa gr.14mm 

- szkło pomiędzy komorami VSG gr. 6 mm 

- przestrzeń między szybowa gr.14mm 

- szkło wewnętrzne VSG gr.6mm, z folią akustyczną. 

- parametry optyczno -energetyczne szkieł: LT 55-65 %, g 35-40%, LR 12-16%, U≤0.5 
W/m2 

izolacyjność akustyczna: min. RW=45dB 

 

Elementy nieprzezierne ściany osłonowej w układzie warstw: 

·        szkło nieprzezierne, malowane na spodzie tafli w kolorze RAL 9060 

·        wełna mineralna 8cm 

·        żelbet 30 cm 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-06  

ŚCIANA OSŁONOWA SO-5 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-5 

OPIS: Konstrukcja aluminiowa, zestaw szklany: 

•        szkła wewnętrzne VSG gr. 6mm, z folią akustyczną 

•        parametry optyczno - energetyczne szkieł: LT = 55-60%, g = 35-40%, LR = 12-16%,  

        U≤0.5 W/m²K 

•        izolacyjność akustyczna min. RW = 45dB  

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 

 

  



 

 45 

ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-07  

ŚCIANA OSŁONOWA - WIATROŁAP SO-6 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: szklane ściany osłonowe SO-6 

OPIS: Zestaw szklany na aluminiowej konstrukcji wsporczej 

•        szkła wewnętrzne VSG gr. min. 10.5 mm 

•        parametry optyczno - energetyczne szkieł: LT = 55-60%, g = 35-40%, LR = 12-16%,  

        U≤0.5 W/m²K 

•        izolacyjność akustyczna min. RW = 38dB  

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-08  

STOLARKA DRZWIOWA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Budynek zabytkowy 

OPIS: Parametry drzwi zewnętrznych: 

współczynnik Uw ≤1,0 W/m2K parametr musi być spełniony dla wszystkich drzwi 

zestawy drzwiowe trójszybowe o współczynniku Ug≤0,5W/m2K, g=45-55%, z ciepłą 
ramką 

wszystkie zestawy szybowe powinny być wyposażone w elastyczną ramkę dystansową - 
psi≤0,03W/mK – wykonana bez łączeń (tzw. super spacer) 

wypełnienie szkło bezpieczne 

samozamykacze szynowe w kolorze stolarki 

drzwi wyposażone w system master-key spójny dla całego budynku 

 

OSTATECZNA KOLORYSTYKA, MATERIAŁ ORAZ PODZIAŁ KWATER OKIENNYCH I 
DRZWIOWYCH POWINNY ZOSTAĆ UZGODNIONE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM 
ZABYTKÓW. 

PARAMETRY KONKRETNYCH DRZWI ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-09  

ŚWIETLIK  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Budynek zabytkowy 

OPIS: Świetlik wykonany w konstrukcji aluminiowo-szklanej. Konstrukcja wsporcza stalowa 
kratownicowa. 

System przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu 
zawianego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. 
Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą oraz 
akcesoriów, pełniących funkcje uszczelniające bądź połączeniowe. Profile nośne 
zlicowane od strony wewnętrznej fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą min. 
50mm. Listwy dociskowe podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym 
kształcie stanowią zewnętrzną stronę fasady. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą 
systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności.  

Do połączenia profili służą specjalnie zaprojektowane łaczniki. W połączeniach słup-rygiel 
stosuje się łącznik typu T. Podstawową funkcją tych łączników jest przenoszenie obciążeń 
między poszczególnymi elementami. W połączeniach słup-rygiel wykorzystuje się łączniki 
słupa wraz z niezbędnymi akcesoriami zapewniającymi szczelność połączenia. 

Szyby lub inne wypełnienia zamocowane są poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. 
do uszczelnienia szyb lub wypełnień od strony zewnętrznej stosuje się dwie pojedyncze 
uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z taśmą 
butylową. Zewnętrzne uszczelnienie świetlików dachowych wykonuje się przy użyciu 
dwóch pojedynczych uszczelek oraz taśmy butylowej. Uszczelki przyszybowe na słupach i 
ryglach od wewnątrz również wykonane są z EPDM. Zmieniają one swoją wysokość w 
zależności od grubości zastosowane szklenia lub wypełnienia. 

Głębokość kształtowników:  

słupy: min. 105 mm,  
rygle: 85 mm - 189,5 mm.  

Parametry:  

Izolacyjność w budynku R’A2 > 35dB 

infiltracja powietrza (wg EN 12152): klasa AE 1350 Pa 
szczelność na wodę opadową (wg EN 12154):  klasa RE 1800 Pa 
odporność na uderzenie (wg PN-EN 14019): klasa I5/E5  
odporność na obciążenie wiatrem (wg EN 13116:2004): min. 2700 Pa 
współczynnik przenikania ciepła szyby Ug: ≤ 0,50 W/m2K 
maksymalna przenikalność cieplna okna Uw: ≤ 0,90 W/m2K  
współczynnik przenikania energii słonecznej: 32% - 36% 
 
Wszystkie zestawy szybowe powinny być wyposażone w elastyczną ramkę dystansową - 
psi ≤0,03W/mK – wykonana bez łączeń (tzw. super spacer) 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZGODNIE Z 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-10  

ŚWIETLIKI NAD GARDEROBAMI D6 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Świetlik nad garderobami. 

OPIS: Zestaw szklany na aluminiowej konstrukcji wsporczej 

•        szkło środkowe hartowane 6mm 

•        przestrzeń międzyszybowa gr. 12mm 

•        szkła wewnętrzne VSG gr. 10.5 mm 

•        parametry optyczno - energetyczne szkieł: LT = 55-60%, g = 35-40%, LR = 12-16%,  

        U≤0.5 W/m²K 

•        izolacyjność akustyczna min. RW = 38dB  

O odporności ogniowej E30 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-11  

DACH SZKLANY NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM D7 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE:  

OPIS: •        szkło hartowane 12mm 

•        łącznik - pustka 6.8 cm 

•        konstrukcja wsporcza  

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-12  

ŚWIETLIK NAD FOYER D9 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE:  

OPIS:         Świetlik w konstrukcji strukturalnej, zestaw szklany antisol. 

        Szkło należy dobrać zgodnie z następującą specyfikacją: 

•        szkło zewnętrzne typu VSG gr. 8mm, z folią akustyczną 

•        przestrzeń międzyszybowa gr. 14mm 

•        szkło pomiędzy komorami VSG gr. 6mm, z folią akustyczną 

•             przestrzeń międzyszybowa gr. 14mm 

•             Szkło wewnętrzne VGS 4.4.2  gr. 6mm, z folią akustyczną  

•        parametry optyczno - energetyczne szkieł: LT = 65-75%, g = 45-55%, LR =12-16%,  

        U≤0.5 W/m²K 

•        izolacyjność akustyczna min. RW = 45dB  

 

2.        ścianka świetlika w układzie warstw: 

        - profile stalowe do montażu świetlika, 

          mocowanie do konstrukcji stropodachu -  

          wg rozwiązań systemowych producenta ślusarki 

        - blacha ze stali nierdzewnej min. 12mm 

        - paroizolacja  

        - izolacja z płyt styrodurowych min. 2cm 

        - płyta OSB 2cm (+/- 10%) 

        - izolacja wodochronna: EPDM 

        - ofasowanie blacharskie 

Pręt stężający konstrukcję świetlika fi20mm (+/- 10%) 

 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-13  

KLAPY DYMOWE 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Budynek zabytkowy. 

OPIS: Klapa oddymiająca wyposażona w owiewki i kierownicę, ze sterowaniem 
pneumatycznym do oddymiania oraz siłownikiem elektrycznym do wentylacji. 

Wymiary: min. 250cm x 250cm. 

Powierzchnia czynna oddymiania Acz [m2] = 4.5m2. 

• klasyfikacja według Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z PN-EN 
12101-2 (Certyfikat CE), 

• klapy oddymiające typu C (kwadratowe) i E (prostokątne) przeznaczone do dachów 
płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC, 

• podstawa prosta o wysokości 300 mm - 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości min.  
1,25 mm, 

• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości min. 100 mm, za 
pomocą którego podstawajest montowana do konstrukcji dachu, 

• górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody, 

• podstawa składana, przystosowana do izolacji termicznej (ocieplenia) o gr. min. 50 mm, 
wieniec aluminiowy  z przekładką termiczną, 

• kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej ≥ 140°, 

• zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na dłuższym boku klapy, 

• sterowanie oddymianiem: pneumatyczne, elektryczne 24V-, 

• sterowanie wentylacją: elektryczne 230V~, 

 

Owiewki wykonane są z blachy aluminiowej montowane na  nity Al/stal min. Ø4,8x8 mm 
w ilości 2 szt. na jeden uchwyt montażowy. 

 

Kierownica jest mocowana w dole podstawy klapy. Wykonana jest z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

O-14  

BALUSTRADA NA ŚCIANIE OSŁONOWEJ 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Balustrada na ścianie osłonowej [SO_1/1] 

OPIS: Balustrada na ścianie osłonowej. 

Konstrukcja strukturalna, zestaw szklany: 

• szkło gr. 8mm 

• folia bezpieczna 

• szkło gr. 8mm 

 

PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE (DR)  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

DR-01  
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Budynek zabytkowy 

OPIS: WYKOŃCZENIE SKRZYDEŁ  
Okleina: Fornir dębowy naturalny – ostateczny rodzaj forniru uzgodnić z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków,  

Zdobienia i otwory na skrzydłach powinny powielać zdobienia (ozdobne profile) i szklenia 
ze skrzydeł istniejących.  W dwóch skrzydłach należy wykorzystać istniejące malowane 
szklenie po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu. Drzwi należy wykonać w kolorze 
ciemnobrązowym ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków.  

B. POSZYCIE 
Płyta HDF  

C. WYPEŁNIENIE 

Wykonane co najmniej z płyty wiórowej otworowanej 

Dla drzwi o podwyższonej izolacyjności dźwiękowej lub ogniowej należy zastosować 
dodatkowy wkład dźwiękoizolacyjny i ognioodporny w zależności od wymogów ujętych w 
zestawieniu 

D. RAMA SKRZYDŁA 
Rama wykonana z klejonki drewnianej o konstrukcji dostosowanej do wymiarów 
skrzydła 

E. OBRZEŻE 
taśma obrzeżowa okleina naturalna w kolorze skrzydła. 

F. IZOLACYJNOŚĆ DŹWIĘKOWA  

Zgodnie z zestawieniem  

G. PARAMETRY IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ 

Zgodnie z przyjętą w projekcie wykonawczym koncepcją zabezpieczeń pożarowych  

H. OŚCIEŻNICA 

Ościeżnica pełna obejmująca całą grubość ściany, szerokość opasek wewnętrznych i 
zewnętrznych powinna być identyczna jak w przypadku ościeżnic drzwi istniejących.  

Ościeżnice należy wykonać z drewna klejonego warstwowo – obłogowanego dębowego. 
Ościeżnica powinna powielać profil ościeżnicy istniejącej stolarki znajdującej się w danym 
otworze bądź w pobliżu tego otworu przy tym samym ciągu komunikacyjnym.  

Ościeżnice należy wykonać w kolorze ciemnobrązowym ostateczną kolorystykę należy 
uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 
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POSADZKI (PS)  
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PS-01  

BETON UTWARDZANY POWIERZCHNIOWO 

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: Pomieszczenia techniczne, poz -16,90. 

OPIS: Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo o odporności na 
ścieranie i pylenie w garażach, warsztatach, halach magazynowych itp. obiektach 
narażonych na małe obciążenia mechaniczne.  
Mineralna, sucha posypka nawierzchniowa do monolitycznych posadzek betonowych. 
Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i 
pigmenty. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze 
marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie nawierzchnię o zwiększonej 
odporności na penetrację olejów, smarów. itp. 
wyrób zgodny z EN-13813 lub równoważna. 
 
Cechy: 

- Wysoka odporność na ścieranie 
- Wysoka odporność na pylenie 
- Łatwy do czyszczenia 
- szczelna i niepyląca nawierzchnia 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku 

 
Parametry: 

reakcja na ogień A1(fl) 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 50 N/mm2 (C50) 
wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: min. 7 N/mm2 (F7)  
odporność na ścieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach: ≤ 9 cm3/50cm2 (A9) 

Twardość wg skali Mohsa                                                                            > 7 

Podłoże: 

Utwardzacz powierzchniowy stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu 
niskokurczowego: 

- klasa min C20/25 
- stosunek w/c ≥0,50 
- ilość cementu ≤350 kg/m3 
- zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707 lub 
równoważnej. 

- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM III/A 
- kruszywo o uziarnieniu ≤16 mm 
- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4% 
- punkt piaskowy ok. 35% 
- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm - max 450 kg/m3 
- dodatek włókien polimerowych, stalowych i włókien polipropylenowych 
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok 12 cm 
- dodatek włókien powoduje zmniejszenie opadu stożka 

w przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest 
indywidualnie 
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PS-02  

LINOLEUM Z PODKŁADEM  

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY:  
Hol wejściowy, poz. -12,00 
Szatnia, zaplecze, poz. -12,00 
Sklep, kasy, dozór, poz. -12,00 

OPIS: Wykładzina linoleum wysoce odporna na intensywne użytkowanie, o podwyższonym 
współczynniku pochłaniania dźwięku –z podkładem redukującym dźwięki uderzeniowe, 
w kolorystyce i fakturze wzoru odpowiadającej charakterowi wnętrza, kolor zbliżony do 
RAL 3003. 
 
Grubość (z podkładem) 3,5 mm (+/- 2%) 
Szerokość rolki: 200cm (+/- 10%) 
Długość rolki: min. 30m 
Waga całkowita wg. EN-ISO 23997: 3100 g/m² (+/- 50g/m²) 
NCS S 2570-R 
LRV min. 9% 
Wgniecenie resztkowe wg. EN-ISO 24343-1:  ≤ 0,30 mm 
Izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych wg. EN-ISO 717-2: ≤ 18 dB 
Klasa antypoślizgowości wg. DIN 51130: min. R9 
Giętkość i ugięcie wg. EN-ISO 24344: ø 40 mm (+/- 10%) 
Odporność na poślizg wg. EN 13893: µ ≥ 0,30 
Ocena zdolności do elektryzacji wg. EN1815:  ≤ 2 kV 
Klasyfikacja: wg. EN-ISO 10874 obiektowe 
Odporność na krzesła na rolkach wg. ISO 4918/ EN 425. 
 
Nadająca się do ogrzewania podłogowego 
 
Trwałość kolorów wg. EN-ISO 105-B02 lub równoważna:  
Metoda 3: niebieska skala minimum 6 
 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia wg. EN-ISO 26987 lub równoważna:  
Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych 
rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. 
 
Zawartość określonych substancji niebezpiecznych wg. EN14041 lub równoważna: 
zgodne, niedodawane. 
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PS-03  

WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY:  
czerwona: foyer, poz. -12,00, -8,50  
obejście sali szekspirowskiej, poz. -8,50, -5,00  
przedsionki akustyczne, poz. -12,00, -8,50  
główne schody stalowe foyer  
klatki schodowe przy teatrze szekspirowskim 
czarna: kabina operatorów, poz. -8,20  
kabina operatorów, poz. -5,00 
BUDYNEK ZABYTKOWY:  
pomieszczenia administracyjne, 
korytarz przy pokojach gościnnych  

KOLORY: - CZERWONY (na podkładzie akustycznym) 
- CZARNO-BIAŁY 
- ZGODNY Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI 

WYMIARY: płytki 50x50 cm 

OPIS: Parametry: 
specyfikacja  zgodnie z normą EN 1307 lub równoważną 
 
klasyfikacja użytkowa: wg EN 1307 LC2 / 33 
metoda produkcji: pętelkowa, tuftowana, lub strukturalna  
SKŁAD RUNA:  100% Poliamid PA6 
PODŁOŻE WTÓRNE:  
Podłoże z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, 
wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100% PES, z 10% 
zawartością surowca wtórnego. 
Grubość łączna:  9,3 – 9,7 mm 
waga całkowita:  4500-4700 g/m²  
całkowita waga runa:  min. 930 g/m² 
wysokość runa:  4,0-4,5 mm 
gęstość runa:  0,145-0,160 g/cm³ 
liczba pęczków:  min. 154.000 /m² 
odporność na kółka foteli: wg EN 985 A użytkowanie ciągłe 
klasyfikacja ogniowa: wg EN 13501-1 Bfl -s1  
odporność na płowienie w świetle: wg ISO 105-B02 ≥ 5 
odporność na płowienie podczas tarcia: wg EN ISO 105-X12 ≥4 
współczynnik izolacyjności akustycznej: wg ISO 10140 ΔLw ≥ 32dB 
Współczynnik pochłaniania:  αw≥0,35 
trwała antystatyczność: wg ISO 6356 ≤ 2 kV 
oporność poprzeczna: wg ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm 
stabilność wymiarowa: EN 986 max. 0,2 % 
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Ponadto wykładzina w kabinach operatorskich musi posiadać współczynniki 
pochłaniania jak poniżej z dopuszczalnym odchyleniem od wartości podanych o 
±10%: 
 

125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

0,01 0,03 0,08 0,17 0,34 0,42 

 
Należy zaplanować impregnację wykładzin po ich położeniu. 
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PS-04  

PARKIET Z DREWNA EGZOTYCZNEGO JATOBA  

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Widownia sali głównej, 
Balkony w teatrze szekspirowskim 

WYMIARY: wymiar jednej deseczki:  
grubość x szerokość x długość:  min. 20mm x 65 (+/- 20%) x 280-100mm 
wymiar podkładu: 100x60cm (+/- 10%), grubość min. 9mm 

OPIS: Posadzki na widowniach –parkiet z dyli drewna egzotycznego Jatoba (wiśnia brazylijska), 
olejowanego zabezpieczony bezbarwnym lakierem PS-14.  
Układ na dużych płaszczyznach okrętowy. Na stopniach układ ukierunkowany na scenę. 
Posadzki układane na macie tłumiącej. 
Wykończenie olejowane, powierzchnia gładka. Fazowanie czterostronne. Łączenie pióro-
wpust. Montaż klejenie do podłoża. Możliwość wielokrotnej renowacji. 
Obszar wegetacji: Ameryka Łacińska 
ciężar kg/m3 910 kg/m3 (+/- 15%) 
twardość: wysoka 
stopień kurczliwości przy 10-12% wilgotności: średni 
 
Mata tłumiąca: 
Płyta izolacyjna i renowacyjna, charakteryzująca się izolacyjnością akustyczną i cieplną do 
stosowania jako warstwa niwelująca oraz redukująca naprężenia pod podłogi drewniane 
i wykładziny podłogowe. Odporna na działanie ciepła i procesy gnilne. Zastosowanie tylko 
wewnątrz budynków. 
stopień poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych ∆Ln,w: ≥19dB 
 

  



 

 61 

ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

PS-05  

PODŁOGA SCENICZNA  

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: sala eksperymentalna, parter teatru szekspirowskiego, podłogi 
wszystkich scen  
BUDYNEK ZABYTKOWY: istniejąca główna sala teatralna, sala prób czytanych, sala prób 
(baletu), poz. +10,50 

WYMIARY: szerokość od 90 mm do 140 mm (9-14 cm), grubość 50 mm (5,0 cm) 

OPIS: Materiał: sosna lub świerk  
Klasa drewna: B 
Wilgotność: do 11 % 
 
Dyle podłogi scenicznej gr. 50mm z drewna iglastego, aplikowane w blaty zapadni, 
bejcowane i olejowane na kolor czarny mat - RAL9005 oraz RAL3004. 
 
Zabezpieczona bezbarwnym lakierem PS-14. 
 
Podłoga wykonana z bezsęcznych desek sosnowych grubości 50 mm, ułożonych na styk 
(łączone na obce lub własne pióro). Deski położone prostopadle do portalu, na legarach 
drewnianych (min. 70 x 10mm) mocowanych do podłoża złączami kątowymi z 
podkładkami tłumiącymi (neopren o właściwościach tłumiących - grubość min. 30mm). 
Pomiędzy legarami ułożona wełna mineralna 50 mm. Deski podłogi zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. 
stopień poprawy tłumienia dźwięków uderzeniowych ∆Ln,w: ≥19dB 
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PS-06  

PARKIET DĘBOWY  

 

 

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK ZABYTKOWY:  
bufet, poz. +3,90  
sala klubowa, poz. +10,50  
dział literacki, poz. +10,50  
pokoje gościnne 

WYMIARY: szerokość 150 mm (+/- 20%), grubość min. 20mm, długość: 500mm-1500mm 

OPIS: Parkiet dębowy w układzie "okrętowym", zabezpieczony bezbarwnym lakierem PS-14 
matowym z materiału sezonowanego i suszonego w specjalistycznych suszarniach 
przeznaczonych do suszenia twardego drewna. 
 
kolor: naturalny 
 
Na długościach jak również na czołowych stronach kanty fazowane. 
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PS-07  

WYKŁADZINA PVC 

 
NCS S 3010-R90B                                                   NCS S 2502-Y 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: Komunikacja zaplecza, poz. Pozostałe amplifikatornie, tyrystornie 
budynek zabytkowy: amplifikatornie, tyrystornie pom. Obsługi sceny i magazyny, poz. 
+7,30. 
 
BUDYNEK NOWY: Garderoby, poz. -5,00 brygada sceny, poz. -5,00 poczekalnia, zaplecze 
sceny, poz. -12,00 klatki schodowe zaplecza komunikacja zaplecza, poz. -5,00. 

WYMIARY: Grubość: 2 mm - 2.5 mm 

OPIS: Wykładzina homogeniczna z poliuretanową warstwą ochronną. 
 

Materiał: PCV (winyl) 
 
Kolor zbliżony do:  
NCS S 3010-R90B,  
NCS S 2502-Y. 
 
Właściwości: ogólnoużytkowa 
Grubość: 2 mm, 2.5 mm 
Konfekcjonowanie: rolka 
Ocena środowiska BRE Global A+ Certyfikat nr ENP336 
 
Wzmocnienie poliuretanową warstwą ochronną. 

 
Grubość warstwy użytkowej [mm] 2-2,5mm 
Waga [g/m2] 3250-4600g/m2 
Antypoślizgowość min. R9 
Antyelektrostatyczność <2kV 
Trudnozapalność Bfl- S1 
Absorpcja akustyczna min. 4dB 
Klasa użytkowa min. 34/43 
Szerokość rolki [m] min. 2m 
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PS-08  

KRATY POMOSTOWE 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: Pomosty techniczne scen i kieszeni scenicznych. 

WYMIARY: Grubość: min. 25mm. Podpory w głównym rozstawie modularnym 150 cm (wg. proj. 
konstrukcyjnego) 

OPIS: Wykonane w konstrukcji stalowej.  
 
Wszystkie elementy konstrukcyjne stropów stalowych i pomostów zabezpieczone 
antykorozyjnie z lakierem wierzchnim w kolorze czarnym, RAL 9005 MAT, konstrukcja 
wsporcza zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
 
Ostateczny wymiar płaskowników nośnych dostosowany do przyjętych obciążeń.  
 
Krata powinna spełniać wymagania aktualnych Warunków Technicznych, w szczególności 
§ 100 pkt 3. “Podłogi ażurowe nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niż 1.700 
mm2 i wymiarów umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm.” 
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PS-09  

SZKŁO HARTOWANE I KLEJONE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Spocznik schodów w foyer, poz. - 8,50. 

OPIS: Półtransparentne zbliżone kolorem do RAL9003 na powierzchni nadruk antypoślizgowy 
Tafle szkła hartowanego z nadrukiem antypoślizgowym klejone na taśmie 3m oparcie 
przegubowe na podkładkach ślizgowych 
 
Grubość tafli szkła należy dostosować do rozstawu belek. 
 
Szklaną podłogę należy wykonać z wielowarstwowych szklanych formatek ze szkła 
bezpiecznego przeznaczonego na podłogi ze szkła. Szkło na podłogę należy tak 
zaprojektować, aby chronić przed uderzeniami, spadającymi przedmiotami, ogniem, a 
także hałasem. 
 
Podłoga szklana powinna składać się z warstw tafli szklanych, połączonych za pomocą 
jednej lub kilku folii z butyralu poliwinylu (PVB), z których dwie dolne tafle szkła stanowią 
szkło niehartowane lub półhartowane, zewnętrzna zaś szkło hartowane, które pokryte jest 
antypoślizgową powłoką. Dzięki wykonaniu podłogi z laminowanego szkła bezpiecznego, 
podczas pęknięcia czy rozbicia, tafle pozostają lite z wewnętrzną folią. 
 
Podłoga szklana powinna być pokryta warstwą antypoślizgową, nakładaną na górną 
warstwę podłogi będącej szkłem hartowanym. Pokryta jest nieprzezierną lub 
półprzezierną emalią mineralną metodą sitodruku, która podczas wypalania w wysokiej 
temperaturze staje się produktem o wyjątkowej trwałości i odporności na ścieranie. 
 
Krawędzie podłogi szklanej powinny być poddawane procesowi szlifowania lub 
polerowania w celu usunięcia karbów, dzięki czemu unikamy ryzyka pękania szkła pod 
wpływem naprężeń termicznych bądź mechanicznych. 
 
Podłogę szklaną obsadzić na elastycznej uszczelce, nietracącej swojej elastyczności wraz z 
upływem czasu, na uprzednio przygotowanej konstrukcji stalowej w postaci belek. 
 
Specyfikacja: 
poziom bezpieczeństwa: 

●  podwyższony: wszelkie aplikacje o intensywnej częstotliwości użytkowania 
(budynki użyteczności publicznej) i/lub wysokość potencjalnego upadku - 
powyżej 1,5 m. 

Wymagania: 
●  matowe szkło trawione kwasem (matowe wykończenie powierzchni 

wykonywane jest od spodu formatki podłogowej) 
●  antypoślizgowe szkło 

 
Uwaga: 
Szklana podłoga przeznaczona wyłącznie do chodzenia i nie zostało przystosowane do 
dużych, stałych obciążeń. 
Szklane formatki przeznaczone do podłóg oraz stopni spełniają wymagania normy  
EN ISO 12543 lub równoważnej. 
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PS-10  

WYCIERACZKA TEKSTYLNA 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Wiatrołap, poz. -12,00. 

WYMIARY: Grubość: 9 mm (+/- 10%) 

OPIS: Mata czyszcząca do II i III strefy wejściowej. Kolor: prosty, jednolity, czerwony, zbliżony do 
S 4550-Y90R. 
Spełniająca normę EN 1307. 
Materiał: 100% poliamid 
Klasa użyteczności wg. EN 1307: 33 
Klasa komfortu EN 1307: LC 3 
Waga: 4000g/m2  
Klasa palności: Bfl-s1 
 
Trwałość kolorów: 
Światło wg. EN ISO 105/B02: > min. 5 
Podgumowanie EN ISO 105/X12: min. 5 
Woda EN ISO 105/E01: 4-5 
Woda morska EN ISO 105/E02: 4-5 
Zacieki EN 1307 aneks G: min. 5 
Szampon BS 1006: 4-5 
Rozpuszczalniki organiczne EN ISO 105/X05: 4-5 
Rodzaj/ Typ produkcji:  Tuftowanie, 5/32”, runo cięte 
Waga całkowita ISO 8543: 4000-4100 g/m²  
Waga runa ISO 854: 900-950 g/m²  
Wysokość runa ISO 1766:  7 mm (+/- 5%) 
Gęstość runa ISO 8543: 0,105 g/cm³ (+/- 5%) 
Ilość tuftów na m² ISO 1763: 58 000/m² (+/- 5%) 
 
Reakcja na ogień EN 13501-1 : Bfl- s1 
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893: DS 
Opór elektryczny ISO 6356: < 2 kV 
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PS-11  

WYCIERACZKA ALUMINIOWA 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Rampa wejściowa, poz. -12,00. 

WYMIARY: Grubość: 17 mm (+/- 10%) 

OPIS: System podłogowy z prętami zgarniającymi i gumowymi listwami wycieraczek. Włókna 
szare.  
Reakcja na ogień EN 13501-1 lub równoważna: Bfl- s1 
Materiał: 100% poliamid BCF 
Waga: 17-25 kg/m2 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne: 900-950 (kg/cm2 ) 
Maksymalne obciążenie dynamiczne: 350-400(kg/cm2) 

 
System składający się z : 
  
Profili zeskrobujących brud wytwarzanych z przetworzonego aluminium do zastosowania 
na zewnątrz budynku. 
  
Wkłady osuszające z polerowanej gumy.  Mocowane pojedynczo lub podwójnie. 
  
Możliwość łączeń modułów w otwartej bądź zamkniętej konstrukcji. 
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PS-12  

PŁYTY KAMIENNE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK STARY: foyer, główna klatka schodowa 
pomieszczenia reprezentacyjne. 

WYMIARY: Grubość: 3cm (+/- 10%)  
wielkość i sposób ułożenia powtarzają istniejące posadzki kamienne 

OPIS: Naprawa istniejącej posadzki, zgodnie z wytycznymi prac konserwatorskich wielkość, 
materiał i sposób ułożenia uzupełnianych nowych płyt muszą powtarzać istniejące 
posadzki kamienne. 
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PS-13  

POSADZKA GRANITOWA 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Ogród zimowy, poz. -12,00. 

WYMIARY: Grubość: 3cm (+/- 10%)  
wielkość i sposób ułożenia powtarzają istniejące posadzki kamienne 

OPIS: Posadzka z płyt granitowych typ granitu: New Imperial Red. 
kolor: delikatna mieszanka odcieni czerwieni. 
Kraj pochodzenia: Indie 
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PS-14  

OLEJ TWARDY-WOSKOWY BEZBARWNY 

PARAMETRY:  

PRZEZNACZENIE: Olej do parkietów i podłóg - bezbarwna powłoka na bazie oleju, wosku i żywic 
naturalnych. 

OPIS: PRZEZNACZENIE:  
Tworzy paroprzepuszczalną, odporną na zużycie, hydrofobową, satynowo-matową 
powłokę ochronną, w znacznym stopniu odporną na żółknięcie.  
 
OPIS: 
- Do gruntowania i finiszowej obróbki wszystkich chłonnych podłoży, takich jak: drewno, 
korek, terakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne np. płyty 
OSB itp. wewnątrz pomieszczeń.  
- Idealny do intensywnie eksploatowanych podłóg drewnianych i parkietów. 
 
Skład: 
Wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, zagęszczony 
olej drzewny i rycynowy, glinka kaolinowa, tlenek glinu, węglan cynku, talk, izoparafiny, 
wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy - Co/Zr/Zn/Mn. Zawartość LZO 
(lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 390 g/l. Dopuszczalna 
wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010). 
 
Dane techniczne oleju: 
- ożywia naturalną strukturę drewna 
- pogłębia kolor  
- tworzy otwartą dyfuzyjnie powłokę 
- odporny na zużycie (zawartość ciał stałych 60-65%) 
- hydrofobowa powierzchnia 
- satynowe wykończenie 
- przetestowany pod względem odporności na chemikalia zgodnie z normą DIN 68861 lub 
równoważna. (np. na wodę, kawę, piwo, colę, czerwone wino).  tzw. norma A1 
- sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3 lub 
równoważna., tzw. bezpieczeństwo zabawek 
- sprawdzony pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160 lub 
równoważna. 
- klasa antypoślizgowa 9 
- klasa ogniowa Efl, wg PN-EN 13501-1 
 
WYMAGANIA WYKONAWCZE: 
przygotowanie podłoża:  
Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%) czyste, wolne od kurzu. 
Temperatura podczas obróbki nie powinna spadać poniżej 16˚C. Przy niższych 
temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatni szlif powierzchni powinien być 
wykonany papierem ściernym o ziarnistości min. 120 lub siatką szlifierską. 
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PS-15  

WYKŁADZINA DYWANOWA W ROLCE 

PARAMETRY:  

 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK ZABYTKOWY:  
główna klatka schodowa 

KOLORY: ZIELONY BUTELKOWY 

OPIS: Parametry: 
specyfikacja  zgodnie z normą EN 1307 lub równoważną 
 
klasyfikacja użytkowa: wg EN 1307 LC2 / 33 
metoda produkcji: pętelkowa, tuftowana, lub strukturalna  
SKŁAD RUNA:  100% Poliamid PA6 
PODŁOŻE WTÓRNE:  
Podłoże z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, 
wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100% PES, z 10% 
zawartością surowca wtórnego. 
Grubość łączna:  9,3 – 9,7 mm 
waga całkowita:  4500-4700 g/m²  
całkowita waga runa:  min. 930 g/m² 
wysokość runa:  4,0-4,5 mm 
gęstość runa:  0,145-0,160 g/cm³ 
liczba pęczków:  min. 154.000 /m² 
odporność na kółka foteli: wg EN 985 A użytkowanie ciągłe 
klasyfikacja ogniowa: wg EN 13501-1 Bfl -s1  
odporność na płowienie w świetle: wg ISO 105-B02 ≥ 5 
odporność na płowienie podczas tarcia: wg EN ISO 105-X12 ≥4 
współczynnik izolacyjności akustycznej: wg ISO 10140 ΔLw ≥ 32dB 
Współczynnik pochłaniania:  αw≥0,35 
trwała antystatyczność: wg ISO 6356 ≤ 2 kV 
oporność poprzeczna: wg ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm 
stabilność wymiarowa: EN 986 max. 0,2 % 
 
Należy zaplanować impregnację wykładzin po ich położeniu. 
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PŁYTKI PODŁOGOWE I ŚCIENNE (PŁ)  
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PŁ-01  

PŁYTKI GRESOWE PODŁOGOWE OZDOBNE  

 

 

PARAMETRY: 

 

PRZEZNACZENIE: czerwony - BUDYNEK NOWY: toalety publiczne, poz. -12,00 bary w foyer, poz. -8,50. 
butelkowa zieleń - BUDYNEK ZABYTKOWY: Toalety publiczne. 
biały - BUDYNEK NOWY: garderoby, poz. -5,00 . 
BUDYNEK ZABYTKOWY: Klatki schodowe pomocnicze, toalety pracowników. 
perłowy - BUDYNEK NOWY: Toalety obsługi, poz - 12,00, -5,00. 

WYMIARY: 60,0 x 60,0 cm (±2%) lub większe,  grubość: min. 10 mm 

OPIS: kolory: czerwony, butelkowa zieleń, biały, perłowy. 
Płytki gresowe podłogowe nieszkliwione w jednorodnym kolorze w wykończeniu 
matowym.  
Płytki rektyfikowane (rozmiar poszczególnych płytek musi być z dokładnością do 
0,2mm, a kąty między kolejnymi bokami wynoszą dokładnie 90°). Dla płytek należy 
zastosować wąskie fugi o szerokości maks. 1,5mm 
 
parametry techniczne: 

przeznaczenie:               wewnątrz i zewnątrz 
gwarancja:            min. 6 lat 
płytka rektyfikowana:             tak 
płytka tonalna:            tak 
klasa antypoślizgowości:            min. R10 
zastosowanie: ściana i podłoga 
inspiracja: kamień 
rodzaj powierzchni: gładka 
wykończenie powierzchni: matowa 
mrozoodporność: tak 
nasiąkliwość: ≤ 3% 
odporność na ścieranie (PEI): klasa V 
Odporność na plamienie (PN EN ISO 10545-14) klasa 5 
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PŁ-02  

PŁYTKI GRESOWE  

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: Magazyny, poz. -16,90, -7,97, -5,00 pracownie, poz. -16,90, -12,00, -5,00 

KOLOR: Beżowy/perłowy 

WYMIARY: 30,0 x 30,0cm (±2%),  grubość: min. 8 mm 

OPIS: Płytki gresowe podłogowe 
Dla płytek należy zastosować wąskie fugi o szerokości maks. 2mm 
 
parametry techniczne:  

gwarancja:            min. 6 lat 
płytka rektyfikowana:             nie 
płytka tonalna:            tak 
klasa antypoślizgowości:            min. R10 
zastosowanie: ściana i podłoga 
inspiracja: kamień 
rodzaj powierzchni: gładka 
wykończenie powierzchni: matowa 
mrozoodporność: tak 
nasiąkliwość: ≤ 3% 
odporność na ścieranie (PEI): min. klasa IV 
Odporność na plamienie (PN EN ISO 10545-14) klasa 5 
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PŁ-03  

PŁYTKI GRESOWE  

   

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: 30,0 x 60,0cm (±2%) lub większe,  grubość: min. 9 mm 

OPIS: wymiary: 60x30cm 
kolor: biały, szary 
układane do wysokości 210cm od posadzki na ścianach żelbetowych płytki należy 
rozmierzyć symetrycznie od osi układanej powierzchni, fugi z podłogi muszą się pokrywać 
z fugami na ścianie. 
 
Płytki ceramiczne o najwyższej klasie materiałowej i estetycznej. 

Płytki rektyfikowane (rozmiar poszczególnych płytek musi być z dokładnością do 
0,2mm, a kąty między kolejnymi bokami wynoszą dokładnie 90°). Dla płytek należy 
zastosować wąskie fugi o szerokości maks. 1,5mm 

 
przeznaczenie            ściana i podłoga 
rektyfikacja:          tak 
płytki tonalne:        tak 
powierzchnia:            mat 
ścieralność:           klasa 4 
antypoślizgowość: R9 
mrozoodporność: tak 
zastosowanie: wewnątrz 
gatunek: I 

 
parametry techniczne: 
Nasiąkliwość (PN EN ISO 10545-3) ≤ 6% 
Odporność na plamienie (PN EN ISO 10545-14) klasa 5 

Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (PN EN ISO 10545-13)
 klasa GA 
Odpor.na działanie kwasów i zasad (PN EN ISO 10545-13) klasa GLA 
 
Dopuszczalne odchylenia 
Odchylenia długości i szerokości (PN EN ISO 10545-2)  ±0,25% / ±0,5 mm 
Odchylenia grubości (PN EN ISO 10545-2) ±6% / ±0,4 mm 
Płaskość powierzchni (PN EN ISO 10545-2) +0,3% / +0,8 mm 
  -0,0% / -0,0 mm 
Odchylenia od kąta prostego (PN EN ISO 10545-2)  ±0,25% / ±0,5 mm 
Krzywizna boków (PN EN ISO 10545-2) +0,3% / +0,6 mm 
  -0,0% / -0,0 mm 
Jakość powierzchni (PN EN ISO 10545-2) min. 98 
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FARBY I TYNKI WEWNĘTRZNE (FA)  
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FA-01 FARBA LATEKSOWA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: zgodnie z aranżacją wnętrz 

LOKALIZACJA: malowanie ścian tynkowanych 

OPIS: Farba do pomieszczeń mokrych i suchych 
Farba dyspersyjna (wodorozcieńczalna), lateksowa matowa.  
Powłoka malarska nakładana 2 razy, na odpowiednim podkładzie gruntującym właściwym 
dla danego typu ściany. 
 
Odporność na szorowanie (PN-EN 13300): klasa 1 
Odporność na szorowanie (PN-C-81914): klasa I 
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FA-02 LAKIER AKRYLOWY DO BETONU 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: półprzeźroczysty - biały (NCS-0500N), czarny (RAL 9005), półprzeźroczysty karminowy 
(NCS S 1080-Y90R) 

LOKALIZACJA: 
 
wszystkie powierzchnie żelbetowe i murowane 
 
Kolor biały sufity:  
BUDYNEK NOWY: 
sufity w garderobach, podniebienia schodów żelbetowych w klatkach dla aktorów i 
obsługi, sufity w pracowniach i magazynach. 
 
Kolor karminowy sufity:  
BUDYNEK NOWY: 
strop kasetonowy, poz. -2,60, -5,90, podniebienia schodów żelbetowych, wszystkie 
powierzchnie wykończone w technologii betonu architektonicznego. 

OPIS: Lakier transparentny przeznaczony do ozdabiania i zabezpieczania betonu. Do 
wewnętrznego i zewnętrznego użytku. Chroni beton przed karbonatyzacją.  
 
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] 17,0 ÷ 21,0 
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,01 ÷ 1,03 
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] max 3 h 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h 
Sposób nanoszenia Pędzel lub natrysk 
Zawartość części stałych, min. [%wag] min. 25 
Wielkość ziarna [μm] < 100 Drobne (S1) 
 Wygląd powłoki Satynowy 
 Grubość powłoki na sucho [μm] ≤50 (E1) 
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd  <  0,14[m]  
 Duży Klasa 1 (V1) 
 > 150 [g/(m2·d)] 
 Duży Klasa 1 (V1) 
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m]  90 (C1) 
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] < 5 (C1) 
Klasyfikacja G2, E1, S1, V1, C1 
Minimalna ilość warstw 2 
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FA-03 FARBA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: RAL 9006. 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: Słupy stalowe konstrukcja schodów stalowych. 

OPIS: Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa farba ogniochronna do ochrony przed 
ogniem konstrukcji stalowych w kolorze metalicznej szarości RAL 9006. 
 
Do ochrony konstrukcji wewnątrz budynków, w środowisku 
suchym, nie narażonych na oddziaływanie czynników atmosferycznych; 
− Spełnia normy międzynarodowe; 
− Zapewnia ochronę przed działaniem ognia celulozowego przez czas od 
30 min do 2 godz.; 
− Testowana wg norm takich, jak: BS, NF, DIN i certyfikowana 
przez DIBt, CtiCM, WFRC i inne jednostki certyfikujące lub równoważne; opinia ITB lub 
równoważne. 
 
DANE PODSTAWOWE W 20°C: 
 
Gęstość:  1,3 g/cm3 (± 2%) 
Zawartość substancji stałych: 62-70 

 
Grubość powłoki i zużycie farby w zależności od masywności i wymaganej 
ogniochronności. 
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FA-04 CEMENTOWA ZAPRAWA WYGŁADZAJĄCA POWIERZCHNIE     

BETONOWE 

PARAMETRY: 

KOLOR: zgodnie z projektem aranżacji wnętrz 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
Lica ścian szczelinowych zaplecza i magazynów, tylko jako wykończenie ścian 
szczelinowych 

OPIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSTWA 
WYRÓWNAWCZA: 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUNT: 

 
Cementowa zaprawa do wygładzania powierzchni betonowych 
grubość: do 5mm 
 
Jakość wykończenia powierzchni - Kategoria tynku III. 
  
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, 
sproszkowaną żywicą  
Uziarnienie: 0–0,8 mm  
Przyczepność po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa  
Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C  
Orientacyjne zużycie: warstwa kontaktowa: ok. 1,5 kg/m2 , w zależności od chropowatości 
i równości podłoża zużycie może ulec zmianie 

 
 
 
Zaprawa wyrównująca do napraw betonu o gr. od 30 100mm 
Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa sproszkowaną żywicą  
Uziarnienie: 0-5mm 
Klasa ścieralności: R3  
Ograniczony skurcz/pęcznienie >1,5 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 25MPa 
Przyczepność do betonu po 28 dniach> 1,5MPa 
Moduł sprężystości przy ściskaniu > 15GPa  
 
 Jednoskładnikowa zaprawa kontaktowa o bardzo dobrej przyczepności do betonu i stali 
Baza: mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową 
sproszkowaną żywicą.  
Uziarnienie: 0-0.8mm 
Przyczepność po 28 dniach > 0,8 MPa  
Wodoodporna i mrozoodporna 
 
Uwaga: 
Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem przykładowym, dopuszcza się wyrównanie 
powierzchni ścian poprzez obłożenie jednorodnymi płytami okładzinowymi o 
następujących parametrach: 
gr. 1,5mm,  
Gęstość 1250 kg/m3 
Twardość wg Brinella: 30 N/1mm2 
Wysoka odporność na uderzenia 
Impregnowana przeciwwilgociowo 
Łączenie płyt : klejenie spoin 
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FA-05 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

PARAMETRY: 

KOLOR: malowany w kolorze zgodnym z kolorystyką ścian istniejących 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK ZABYTKOWY:  
Na ścianach i stropach budynku istniejącego należy skuć wszystkie istniejące tynki i 
wykonać nowe,   
nowe zamurowania i uzupełnienia ścian istniejących 

OPIS: Tynk cementowo-wapienny do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
wypraw tynkarskich wewnątrz budynków nowopowstałych i remontowanych. 
 
Kategoria tynku: IVf 
 
Wymagania co do jakości powierzchni: 

• Wykonanie: Obrzutka i narzut (ściągany wzdłuż listew), gładź zatarta na gładko tłustą 

zaprawą (filcowana) 

• Wygląd powierzchni: równa i bardzo gładka, bez widocznych ziaren kruszywa 

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej <2 mm i w liczbie max 2 na łacie 2m 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: < 1,5 mm na łacie 1m i 

ogółem  <3mm (pomieszczenia o wysokości do 3,5m) lub < 4mm (pomieszczenia o 

wysokości powyżej 3,5m) 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: < 2mm na łacie 1m oraz 

<3mm pomiędzy ścianami 

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn <2mm na łacie 1m 

• Zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych podlegających 

zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

Tynki należy wykonać zgodnie z zapisami ujętymi w: PN-70/B-10100. 
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WYKOŃCZENIA ŚCIAN (SC)  
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SC-01  

BETON ARCHITEKTONICZNY 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: zgodnie z projektem aranżacji wnętrz 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: ściany żelbetowe, ścianki licowe ściany szczelinowej w miejscach 
ogólnodostępnych 

OPIS: Wykończenie lica ścian żelbetowych (oraz jako dodatkowa ścianka licowa przy ścianach 
szczelinowych). 
 
Układanie masy betonowej w gładkich szalunkach, o jednorodnym poszyciu [faktura i 
krotność użycia] szalunki w modularnym rozstawie podstawowym 150x300cm, 
niedopuszczalne jest pozostawienie raków, przebarwień, resztek masy betonowej. 
 
Przerwy technologiczne wykonywać na styku elementów konstrukcyjnych, a w wysokich 
ścianach foyer  
 
Na linii poziomych podziałów modularnych, które dla poprawy estetyki styków należy 
aplikować w szalunkach listwami o kształcie trapezu o wymiarach 1,5x1,0cm i głębokości 
0,8cm. 
 
Szczegóły podziału modułów i wykończenie styków przedstawiono na 
rozwinięciach ścian foyer, rys. nr A22-25. 
 
Należy użyć betonu atestowanego architektonicznego C30/37 spełniający warunki 
normowe dotyczące składu, próbek, właściwości oraz użytego cementu. 
Stosować beton o konsystencji odpowiadającej opadowi stożka ok. 15 cm (dla 
podawania pompowego) i wskaźniku w/c≤0,5, na kruszywie do 16mm.  
Należy stosować plastyfikator (superplastyfikatory) poprawiający urabialność mieszanki. 
 
Właściwości plastyfikatora (superplastyfikatora) do betonu: 
 
• długo utrzymujące się działanie upłynniające  
• szybko łączy się z innymi składnikami  
• niska kleistość betonu  
• kompatybilny z domieszkami napowietrzającymi  
• znacznie zredukowana ilość wody zarobowej  
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• ekonomiczne dozowanie  
• dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach  
• nie zawiera składników powodujących korozję 
 
Gęstość objętościowa:  1,00-1,05  kg/dm3 
Zalecane dozowanie:  2 – 50g na 1 kg cementu 
Maks. zawartość chlorków % masy: < 0,10 
Maks. zawartość alkaliów % masy: < 2,0 
Rodzaj domieszki: Superplastyfikator EN 934-2: T 3.1/3.2 (Plastyfikator EN 934-2: T 2)  
 
Opis: 
Syntetyczny superplastyfikator na bazie technologii polikarboksylanów. Specjalny 
mechanizm działania tego superplastyfikatora pozwala już przy niewielkim dozowaniu 
otrzymać betony o bardzo niskiej zawartości wody oraz doskonałych właściwościach 
urabialności. Pożądane właściwości świeżej mieszanki zwykle uzyskuje się już przy 
umiarkowanym dozowaniu. Plastyfikator dodaje się do mieszanki podczas procesu 
mieszania. Najlepsze działanie wykazuje, gdy doda się go po wstępnym wymieszaniu 
suchych składników z wodą, jednakże możliwe jest również równoczesne dozowanie z 
wodą zarobową. Czas mieszania należy tak dobrać, żeby domieszka mogła całkowicie 
rozwinąć swoje upłynniające działanie. Łatwo daje się rozprowadzić w mieszance 
betonowej i w krótkim czasie rozwija swoje upłynniające działanie, co gwarantuje szybką 
i ekonomiczną produkcję betonów. W przypadku dozowania wtórnego do 
betonomieszarki na placu budowy, którego konieczność zachodzi rzadko należy ściśle 
trzymać się ogólnie przyjętych reguł dotyczących odpowiedniego dozowania i sposobu 
mieszania. Należy przestrzegać ogólnych wytycznych dot. zastosowania domieszek do 
betonu. 
 
Wymagania co do jakości powierzchni: 

• maksymalna liczba porów (w mm ²) ok.750; 750 mm² odpowiada 0,30 % powierzchni 

kontrolnej (500 mm x 500 mm) 

• należy wykluczyć zmianę składu betonu, 

• należy wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyclingu, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej <2 mm i w liczbie max 2 na łacie 2m 

• wygląd powierzchni: równa i bardzo gładka, bez widocznych ziaren kruszywa 

• zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych podlegających 

zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 

• wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju 

materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz 

różna końcowa obróbka betonu są niedopuszczalne, 

• rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy układanej mieszanki, 

jak również zmiany w zabarwieniu są nie dopuszczalne, 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-02  

ŚCIANA Z LUSTRAMI 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: Naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY: Sala prób (baletu). 

OPIS: Lustro do sali baletowej/tanecznej 
 
- podklejone folią w celu zapobiegnięcia rozpryśnięcia prz stłuczeniu,  
- otwory w lustrach na wsporniki,  
- budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany luster 
- bardzo wąskie fugi między panelami ok 1mm 
- grubość szkła 4mm, polerowane brzegi 
- lustra montowane na ścianę  

 
Lustra wyposażone w drążek baletowy.  
Wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej 2szt + drążek drewniany dębowy 
lakierowany. 
Średnica min. 4cm, długość 150cm (+/- 20%) 
Rogi frezowane. 
Odległość od ściany do osi drążka min. 19-20cm.  
W zestawie z elementami montażowymi. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-03  

PŁYTY WODOODPORNE HPL 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: biały (RAL 9002) 
kolor profili: biały (RAL 9010) 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: Ścianki wydzielające zespoły sanitarne z garderób 
Ścianki dzielące kabiny wc / prysznic. 

BUDYNEK ZABYTKOWY: Ścianki dzielące kabiny wc toalet pracowników. 
BUDYNEK NOWY: Ścianki dzielące kabiny wc toalet publicznych. 
BUDYNEK ZABYTKOWY: Ścianki dzielące kabiny wc toalet publicznych. 

OPIS: Płyty HPL służące wydzieleniu łazienek i kabin wc / prysznic. 
grubość płyt: min. 13mm 
 
- system wodoodporny, niepalny, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na akty 
wandalizmu - profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane 
- nóżki tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, rezultatem czego jest 
bardzo stabilny system 
- zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej 
- gałka z indykatorem wolne / zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania z 
niełamliwego nylonu w standardzie 
- wysokość standardowa: min. 2000 mm włączając min. 150 mm prześwit nad podłogą 
 
wysokość całkowita 2020 mm (±20 mm) 
wysokość elementów  1870/1842 mm  
  (±20 mm) 
odstęp od podłogi  150 mm (±10 mm) 
grubość płyt HPL  13mm 
zaoblenie narożników drzwi i przymyków min. r=5 mm 
szerokość drzwi  900 mm 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-04  

PŁYTY WODOODPORNE HPL 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: kolor: czerwony (RAL 3003) 
grubość płyt: min. 13mm 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: zabudowa  stelaży podtynkowych w toaletach dla publiczności. 

OPIS: Płyty HPL służące zabudowie stelaży podtynkowych w kabinach wc. 
 
Dekoracyjne wysokociśnieniowe laminaty kompaktowe zgodne z EN 438-6:2005 lub 
równoważną o grubości min. 13mm. Płyty składają się z warstw włókien 
drewnopochodnych (papier i/lub drewno) impregnowanych żywicami 
termoutwardzalnymi o posiadających dekoracyjną warstwę powierzchniową po jednej 
stronie. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-05  

ŚCIANA MOBILNA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9005 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
Między sceną eksperymentalną a kieszenią boczną sceny dużej. 

OPIS: Ściana akustyczna mobilna, o wypadkowej, łącznej akustycznej izolacyjności właściwej 
R'A2 = 60dB (ściana mobilna + kurtyna p.poż). 
 
Sugeruje się zastosowanie dwóch ścian zbudowanych z paneli mocowanych w 
przesunięciu względem siebie: 
- Ściana pierwsza D67: stalowa, płaszczowa, przesuwna,  
z wytłumieniem akustycznym Rw >40dB 
- odporność ogniowa EI120  
- Ściana druga D68 (od strony widowni): stalowa, płaszczowa, przesuwna,  
z wytłumieniem akustycznym Rw >60dB 
 
Szczegóły i wymiary na rys. Zestawienia stolarki. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-06  

ŚCIANA SZKLANA BEZPROFILOWA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: szkło naturalne 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY:  
Obejście sali szekspirowskiej. 

OPIS: System wewnętrzny, szkło klejone. gięte, bezpieczne, transparentne, z folią akustyczną, bez 
widocznych profili, łączone na spoiny silikonowe. 
Izolacyjność akustyczna: R’A2 > 35dB 
moduł podstawowy 185,5 x 300,0 cm (+/- 10%). 
 
Dopuszcza się zamianę szkła giętego i modułu na szklenie wykonane z odcinków 
prostych pod warunkiem zachowania efektu płynnego wyoblenia. 
 
Dokładne wymiary i szczegóły na rys. A25 projektu aranżacji wnętrz. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-07  

ŚCIANA SZKLANA EI 60 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: RAL 9006. 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
Wydzielenie klatek schodowych 
 
BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Ściana wydzielająca część gościnną 

 
OPIS: 

 
System do wykonywania wewnętrznych przegród o profilach aluminiowych 
przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej 
EI 60, według normy PN-EN 13501-2:2010.  
 
System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), dymoszczelny. 
W komory wewnętrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami, 
wprowadzone są elementy izolacji ogniowej GKF lub CI. 
 
Szyby lub inne wypełnienia osadzone są w uchwytach stalowych z przyklejonymi 
uszczelkami ceramicznymi, natomiast maskowane są listwami przyszybowymi oraz 
uszczelkami z EPDM. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-08  

PRZESUWNA ŚCIANA SZKLANA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: szkło naturalne 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
kasy i sklep przy foyer 

OPIS: System szklany z mocowaniem punktowym, wykonane ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, bezpieczne utrzymanie paneli ze szkła płaskiego i giętego. 
 
Szkło hartowane pojedyncze 10-12 mm. 
Szerokość panelu 1200 mm i wysokość 3000 mm (+/- 20%). 
Ciężar panelu do 100 kg. 
 
Panele ścian przesuwnych tworzą ciągłą, przezroczystą powierzchnię – pozbawioną 
pionowych i poziomych elementów ramowych.  
Wyposażone w dolne ryglowanie z systemem blokad zapewniają systemowi  stabilność 
oraz zabezpieczają szkło przed uszkodzeniem. 
 
Brak potrzeby instalowania szyn w podłodze. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-09  

ŚCIANA SZKLANA STAŁA 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: szkło naturalne 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
między kasami a dozorem 

OPIS: System szklany z mocowaniem punktowym, wykonane ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, bezpieczne utrzymanie paneli ze szkła płaskiego i giętego. 
 
Szkło hartowane pojedyncze min. 10 i 12 mm 
Szerokość panelu 1200 mm (+/- 10%). 
Ciężar panelu do 100 kg 
 
Panele ścian tworzą ciągłą, przezroczystą powierzchnię – pozbawioną pionowych i 
poziomych elementów ramowych.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SC-10  

PRZESZKLENIE AKUSTYCZNE 

PARAMETRY: 

KOLOR: szkło naturalne 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
kabiny dźwięku, światła i projekcji przy Salach teatralnych. 

OPIS: Ściana kurtynowa semistrukturalna przed oknami zespołu kabin, od strony sali rozpięta 
siatka o przezroczystości > 50% tworząca ustrój rozpraszająco-dźwiękochłonny. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

AKUSTYKA (AK)  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-01  

KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW AKUSTYCZNYCH typ A-B-C 

 

Typ A    Typ B    Typ C 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
Sala eksperymentalna, kieszeń boczna sceny głównej. 

OPIS: Naprzemiennie drewniane ustroje akustyczne grub. min. 9,5cm, na ścianie mobilnej 
grub. 6,5cm, panele rezonansowe pełne typ A oraz dźwiękochłonne perforowane typ B i 
typ C 
 
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki 
(np. neopren, pianka polietylenowa) 
Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, z welonem szklanym, αw≥0. 
typ A: Sklejka 12mm(+/- 5%) pełna 
typ B: Sklejka 15mm (+/- 5%) perforowana Ø5w rozstawie min. 15x15mm 
typ C: Sklejka 15mm (+/- 5%)  perforowana Ø10w rozstawie min. 20x20mm 
 
sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, możliwość oklejania okleinami 
naturalnymi, specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do 
zastosowania w elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą 
EN 13986+A:2015 lub równoważna, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1 lub 
równoważna. 

 
zgodnie z projektem akustyki, szczegóły na rys. AKn-4, AKn-8, AKn-9 i AKn-10 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-02  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ D 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY:  
obejście widowni sali szekspirowskiej, przedsionek akustyczny sali eksperymentalnej, 
ściany boczne amfiteatru sali głównej, ściany fosy okierstry, ściana tylna zespołu 
kabinowego (operatorni sali głównej). 

OPIS: Ustrój akustyczny typ D, zbudowany z listew ze sklejki o zróżnicowanych szerokościach, z 
wypełnieniem wełną mineralną / szklaną z czarnym welonem szklanym o współczynniku 
pochłaniania αw≥0,8. 
 
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 
- Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, z welonem szklanym, αw≥0.9 - Listwy 
drewniane 20x15mm, 50x15mm, 70x15mm, 100x15mm, 150x15mm, 200x15mm 
mocowane co 10-15mm. 
 
Sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym: 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, 
- możliwość oklejania okleinami naturalnymi, 
- specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w 
elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą EN 13986+A:2015 
lub równoważna, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1 lub 
równoważna. 

 
Zgodnie z projektem akustyki, szczegóły na rys. AKn-11. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-03  

KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW AKUSTYCZNYCH typ E-F 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY:  
Ściany sali głównej 

OPIS: Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.9 Sklejka 12mm 
Łaty drewniane mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 
ustrój f: 
Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.9 
Listewki ze sklejki 20x12mm klejone do sklejki co 10mm Sklejka 12mm 
Łaty drewniane mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 
 
zróżnicowane pod względem parametrów ustroje akustyczne typ E i typ F w proporcji 
50% / 50% rozłożone równomiernie w formie ostrosłupów trójkątnych 
 
Sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym: 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, 
- możliwość oklejania okleinami naturalnymi, 
- specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w 
elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą EN 13986+A:2015, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1. 
 

Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKn-12, AKn-13 oraz na 
rysunku nr A21 projektu wnętrz. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-04  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
ściana tylna widowni sali głównej 

OPIS: Ustrój na suficie korytarza akustycznego otaczającego teatr – ustrój akustyczny typ G, 
dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej / szklanej z czarnym welonem szklanym o 
współczynniku pochłaniania αw≥0,8 , wykończony siatką o przezroczystości powyżej 
50%. 
 
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa). 
Wełna mineralna/szklana grubości 100mm, z welonem szklanym, αw≥0.9 
Siatka o przezroczystości min. 50% - odległość od płaszyzny wełny wg projektu wnętrz 
 
zgodnie z projektem akustyki, szczegóły na rys. AKn-14 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-05  

KOMPOZYCJA DREWNIANYCH USTROJÓW AKUSTYCZNYCH typ H-I-J 

 

Typ H     Typ I     Typ J 

PARAMETRY: 

KOLOR: lakierowane w RAL 3003 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY:  
Ściany sali głównej 

OPIS: Kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych o zróżnicowanych parametrach 
dźwiękowych: pełnych rezonansowych typ H, i perforowanych typ I i typ J ułożonych 
naprzemiennie zarówno w pionie jak i w poziomie w równych proporcjach 
Sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym: 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, 
- możliwość oklejania okleinami naturalnymi, 
- specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w 
elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą EN 13986+A:2015 
lub równoważną, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1 lub 
równoważna. 
ustrój H: 

Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.9 Sklejka 12mm Łaty drewniane 
mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 

ustrój I: 
Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.9 Sklejka 15mm perforowana Ø5 w 
rozstawie 15x15mm Łaty drewniane mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka 
polietylenowa) 

ustrój J: 
Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.9 Sklejka 15mm perforowana Ø10 w 
rozstawie 20x20mm Łaty drewniane mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka 
polietylenowa) 

kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKn-15, AKn-16 i Akn-17 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-06  

IZOLACJA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD 

PARAMETRY: 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY:  
Ściany sali eksperymentalnej, stolarnia, ślusarnia, napęd elektryczny 
 
BUDYNEK ZABYTKOWY:  

Ściana między kominem scenicznym a piętrem poz, +10,50, strop nad istniejącą salą 
teatralną, strop i ściany sali prób czytanych. 
 

OPIS: Wykonana z płyt gipsowych 2x15mm 
Masa płyt: min. 13kg/m2 każda. 
 
Mocowanie na zawiesiach elastycznych, w pustce wełna mineralna 5cm o gęstości ca min. 
40kg/m3 i mata dźwiękoizolacyjna grub. 3mm o masie min. 5,5kg/m2. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-07  

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ 

PARAMETRY: 

 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
sala eksperymentalna 

OPIS: Współczynnik pochłaniania dźwięku αw≥0.8 
 
Grubość: min. 18cm 
 

Wełna mineralna / szklana z czarnym welonem szklanym, wykończony siatką o 
przezroczystości powyżej 50%. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

AK-08  

PANELE ZE SKLEJKI 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: Naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK NOWY: 
Elementy sufitowe i ścienne quasi muszli koncertowej mobilnej 
Barierka otworu fosy orkiestrowej 

OPIS: Sklejka drewniana w formie paneli perforowanych o gęstości min. 700kg/m3. 
Grubość: 20mm, 30mm, 40mm. 
Montaż na stabilnej konstrukcji drewnianej. 
 
Sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym: 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, 
- możliwość oklejania okleinami naturalnymi, 
- specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w 
elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą EN 13986+A:2015 
lub równoważna, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1 lub 
równoważna. 
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AK-09  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 1 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Istniejąca główna sala teatralna. 

OPIS: Ustrój akustyczny o zmiennej grubości. 
 

Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.8 Sklejka 15mm Łaty z drewna klejonego 
mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 
płyty w układzie przestrzennym. 
 
Sklejka liściasta o budowie krzyżowej impregnowana środkiem ognioochronnym: 
- do użytku w obiektach użyteczności publicznej, 
- możliwość oklejania okleinami naturalnymi, 
- specjalnie zaprojektowana i produkowana zgodnie z systemem CE1 do zastosowania w 
elementach konstrukcyjnych (ściany lub sufity), CE1 zgodnie z normą EN 13986+A:2015 
lub równoważna, 
- gęstość ≥700kg/m3, 
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1+A1 lub 
równoważna. 

 
 

Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKs-2 i Aks-8 
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AK-10  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 2 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Istniejąca główna sala teatralna. 

OPIS: Ustrój akustyczny szczelinowy. 
 

Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.8. 
Listwy drewniane 6x2cm układane w odstępach 1,5cm.  
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa) 
 
Płyty w układzie przestrzennym. 
 
Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKs-2 i Aks-9. 
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AK-11  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 3 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Istniejąca główna sala teatralna. 

OPIS: Ustrój akustyczny szczelinowy. 
 

Wełna mineralna/szklana grubości 80mm, αw≥0.8. 
Listwy drewniane 20x2cm układane w odstępach 1,5cm.  
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa). 
 
Płyty w układzie przestrzennym. 
 
Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKs-2 i Aks-10 
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AK-12  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ 4 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: naturalny 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Sala prób czytanych. 

OPIS: Ustrój akustyczny szczelinowy o zróżnicowanej szerokości listew, montowany do 
wysokości  ok. 2,16m (poziom górnej krawędzi otworów okiennych i drzwi). 
 
Wełna mineralna/szklana grubości 50mm, αw≥0.8  
Listwy drewniane o zmiennej szrokości: 20x15mm, 50x15mm, 70x15mm, 100x15mm, 
150x15mm, 200x15mm układane w odstępach 10-15mm.  
 
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa). 
 
Płyty w układzie przestrzennym. 
 
Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKs-5 i Aks-11. 
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AK-13  

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ 

 
Zdjęcie przedstawiające konstrukcję z aluminium. 

 

PARAMETRY: 

KOLOR: RAL 9005 MAT 

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY:  
Kabina operatorów, sala prób baletu. 
 

OPIS: Systemowe panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny mineralnej współczynnik 
pochłaniania dźwięku αw≥0.9. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej 
gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną ze specjalnie wzmocnioną tkaniną z 
włókna szklanego. Tył płyty pokryty welonem szklanym, krawędzie są malowane. 
Krawędzie dłuższych boków panela częściowo przykryte powłoką licową. Montaż na 
konstrukcji systemowej z lakierowanych obwodowych profili aluminiowych o promieniu 
krawędzi ramy min. 2mm (max +10%) z użyciem profili dystansowych. 
 

Rozmieszczenie zgodnie z rys. AKs-7 projektu akustyki. 
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AK-14  

PANELE AKUSTYCZNE Z WEŁNY MINERALNEJ αw≥0.9 + αw=0.5 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Sala prób czytanych. 

WYMIARY:  

OPIS: Panele dźwiękochłonne w układzie szachownicowym na bazie sprasowanej wełny 
mineralnej. 
 

Współczynnik pochłaniania αw≥0.9 + αw=0.5 montowane na ruszcie 
technologicznym. 
 

Systemowe panele dźwiękochłonne na bazie sprasowanej wełny mineralnej współczynnik 
pochłaniania dźwięku αw≥0.9. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej 
gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną ze specjalnie wzmocnioną tkaniną z 
włókna szklanego. Tył płyty pokryty welonem szklanym, krawędzie są malowane. 
Krawędzie dłuższych boków panela częściowo przykryte powłoką licową. Montaż na 
konstrukcji systemowej z lakierowanych obwodowych profili aluminiowych o promieniu 
krawędzi ramy min. 2mm (max +10%) z użyciem profili dystansowych. 

 
Zgodnie z projektem akustyki, szczegóły na rys. AKs-3 i AKs-4. 
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AK-15  

PANELE SZKLANE 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Panele podwieszane nad sceną i widownią sali głównej. 

WYMIARY: Grubość tafli do uzgodnienia z wykonawcą 

OPIS: Przezroczyste, anty-refleksyjne panele szklane z dopuszczalnym odbiciem światła do 1% 
pełniące funkcję elementów akustycznych ukierunkowujących dźwięk na widownię. 
 
Szkło mocowane punktowo na rotulach ze stali nierdzewnej matowionej inox (eliminacja 
odbłysków), podwieszane na linkach ze stali nierdzewnej - matowionych inox. 

 
Szkło transparentne, bezpieczne –hartowane i klejone [grubości tafli do uzgodnienia z 
wykonawcą]. antyrefleksyjne, z dopuszczalnym odbiciem światła do 1%.  

 
Odpowiednio nachylone płaszczyzny sufitowe ze szkła warstwowego hartowanego. 
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AK-16  

KASETONY PRZESTRZENNE 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
Panele sufitowe wewnątrz pól stropu kasetonowego widowni sali głównej. 

WYMIARY: Grubość płyt 15 mm. 

OPIS: Rozpraszająco-pochłaniające, wypełniające pola żelbetowego kasetonu stropu, z 
perforacją drobnowymiarową wg wymagań akustyki. 
 
Elementy akustyczne rozpraszające dźwięk wkomponowane w schemat konstrukcyjny 
stropu z płyt gipsowych grub. 15mm, o masie ≥10 kg/m2 w kształcie ostrosłupów 
trójkątnych w tle wełna mineralna z welonem szklanym. 
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AK-17  

OBUDOWA GRZEJNIKÓW 

 

 

PARAMETRY: 

KOLOR:  

LOKALIZACJA: BUDYNEK ZABYTKOWY:  
Kabina operatorów, sala prób baletu. 

OPIS: Poziome listwy drewniane 5x1,5cm mocowane w odstępach co 2cm od strony grzejnika 
wyklejane wykładziną montaż na konstrukcji z drewna klejonego. 
 

Kształt, wymiary i szczegóły w projekcie akustyki na rys. AKs-7 i Aks-12. 
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AK-18  

DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
ściany sali eksperymentalnej 
stolarnia, ślusarni ia, napęd elektryczny 
BUDYNEK ZABYTKOWY: 
ściana między kominem scenicznym a piętrem poz, +10,50 
strop nad istniejącą salą teatralną 
strop i ściany sali prób czytanych 

WYMIARY: grubość min. 30 mm 

OPIS: Wykonana z płyt gipsowych 2x15mm. 
Masa płyt: min. 13kg/m2 każda 

Mocowanie na zawiesiach elastycznych, w pustce wełna mineralna 5cm o gęstości ca min. 
40kg/m3 i mata dźwiękoizolacyjna grub. 3mm o masie min. 5,5kg/m2. 
 

Zgodnie z projektem akustyki, szczegóły na rys. AKs-1. 
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AK-19  

USTRÓJ AKUSTYCZNY typ G Z PRZESŁONĄ RASTROWĄ DREWNIANĄ 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
sala szekspirowska (pod stropem mobilnym) 

WYMIARY: grubość min. 30 mm 

OPIS: Dźwiękochłonny na bazie wełny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym o 
współczynniku pochłaniania αw≥0,8. Wykończony siatką o przezroczystości powyżej 
50%, przesłonięty rastrem drewnianym zbudowanym z desek 20x100mm mocowanych w 
rozstawie co 30cm w układzie promienistym od środka stropu.  
 
Łaty z drewna klejonego mocowane przez przekładki (np. neopren, pianka polietylenowa). 
 
Wełna mineralna/szklana grubości 100mm, z welonem szklanym, αw≥0.9. 
 

Siatka o przezroczystości min. 50% - odległość od płaszczyzny wełny wg projektu 
wnętrz. 
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SUFITY PODWIESZANE (SF)  
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SF-01  

SUFIT PODWIESZANY PEŁNY AKUSTYCZNY 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY:  
Czerwony:  
Sufit w obejściu teatru szekspirowskiego (poziom dolnego balkonu), sufit w korytarzach 
zaplecza. 
Biały:  
Sufit w korytarzach zaplecza 
BUDYNEK ZABYTKOWY: 
Czerwony:  
Komunikacja nad częścią bufetu, pokoje gościnne, sanitariaty pracowników. 
Biały: 
komunikacja nad częścią bufetu, pokoje gościnne, sanitariaty pracowników 

WYMIARY: grubość całkowita min. 30 mm, wymiary płyty: 1200x2000x12,5mm (+/- 10%) 

OPIS: Płyty akustyczne perforowane gipsowo-kartonowe na profilach stalowych krzyżowych z 
CD 60.Płyty należy łączyć bezszprosowo (na styk), łączenia szpachlowane. 
Składają się z rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie kartonem. Kolor – szary karton 
przeznaczony do pomalowania. 
 
Płyty nie pylące, nie zawierające niebezpiecznych włókien ani innych związków. 
Bezpieczne w trakcie montażu jak i użytkowania. Posiadają regularną, okrągłą perforację 
o średnicy 9-11 mm. Po zamontowaniu tworzą jednolitą, perforowaną powierzchnię bez 
widocznych połączeń. 
 
Ciężar (kg/m2): 9,5-10 
Gęstość (kg/m3):  600-800 
Klasa reakcji na ogień: A2 
Odporność na wilgoć RH: 70% 
Perforacja: 12-20% 
 
Malowane lakierem do betonu:  
czerwony - NCS S 1080-Y90R 
biały - NCS - 0500N 
  

Współczynnik pochłaniania: αw≥0.8   . 
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SF-02  

SUFIT Z SIATKI PLECIONEJ 

szczegóły na rysunku A12 projektu aranżacji wnętrz 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
szatnie dla publiczności poz. -12,00 
kasy, sklep, dozór, poz. -12,00 
 
BUDYNEK ZABYTKOWY: 
szatnie dla publiczności 

WYMIARY: szerokość: 4000 mm (+/-10%) 
prześwit: 50-60% 
oczko: 26,5 x 2,5 mm (+/-10%) 

OPIS: stal nierdzewna 
mocowany na linkach ze stali nierdzewnej, osadzony w ruszcie z kątownika o przekroju 
L 

  



 

 117 

ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

SF-03  

SUFIT Z SIATKI CIĘTO - CIĄGNIONEJ 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
sufit w obejściu teatru szekspirowskiego, 
(poziom górnego balkonu), 
toalety dla publiczności, 
 
BUDYNEK ZABYTKOWY: 
toalety dla publiczności 

WYMIARY: oczka 5 x 4 mm (+/- 10%) 
grubość blachy min. 0,8 mm  
szerokość 100-125 cm 

OPIS: aluminium anodowane 
montaż na systemowych łącznikach wieszakowych mocowanych do listew zaciskowych 
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SF-04  

SUFIT PODWIESZANY HIGIENICZNY 

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: BUDYNEK NOWY: 
bar w foyer 

WYMIARY: grubość całkowita min. 30 mm, wymiary płyty: 60x60x0,95cm (+/- 10%) 

OPIS: kolor: RAL 3003 
 

Płyty higieniczne gipsowo-kartonowe na profilach stalowych krzyżowych z CD 60 i 
wieszakach noniuszowych lub z elementem rozprężnym, płyty należy łączyć 
bezszprosowo (na styk), łączenia szpachlowane. 
 
Odporność na wilgoć RH: 85-90% 
 
Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej o gładkiej powierzchni laminowanej folią PVC 
o delikatnej fakturze tkaniny. 
 
Klasa czystości (emisji cząstek stałych): 
• ISO 5 wg normy ISO 14644. 
 
Płyty można czyścić odkurzaczem lub wilgotną szmatką, a w razie konieczności zmywać 
wodą z detergentami. 
 
Wytrzymałość na zginanie min. 340/130 N (zależnie od kierunku), pozwalając na 
obciążenie płyt do 3kg/płyta, umożliwiając montaż bezpośrednio w płycie elementów 
wyposażenia bez konieczności ich oddzielnego podwieszania. 
 
Szczegóły na rys. A19 projektu wnętrz. 
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WYPOSAŻENIE (WP)  
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WP-01  

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.1 / E 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 52cm (+2cm) szerokość: 36cm (+2cm), wysokość 35cm (+2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012 lub równoważna. 
 
Miska ustępowa wisząca, lejowa owalna z powłoką ograniczającą osadzanie się brudu i 
osadów wapiennych.  Miska dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2l. 
 

Typ miska wisząca 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt owalny 
Waga 18,5 kg (±10%) 
Odpływ poziomy 
Materiał ceramika sanitarna 
Funkcja miski zwykła 
Bez kołnierza / Bez rantu z kołnierzem 
 

W zestawie deska sedesowa wolnoopadająca, z tworzywa duroplast, wolnoopadająca. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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WP-02  

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA 1.2 / F 

 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 52cm (+2cm) szerokość: 36cm (+2cm) wysokość 35cm (+2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012 lub równoważna. 
 
Miska ustępowa lejowa, wisząca, owalna, bez wewnętrznego kołnierza. Miska 
dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2l. 

 
Typ miska wisząca 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt owalny 
Waga 13,5 kg (±10%) 
Odpływ poziomy 
Materiał ceramika sanitarna 
Funkcja miski zwykła 
Bez kołnierza / Bez rantu z kołnierzem 
 
W zestawie deska sedesowa twarda wolnoopadająca z tworzywa duroplast, 
zawiasy metalowe instalowane od góry. 
 

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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WP-03  

STELAŻE PODTYNKOWE  

 

 

PARAMETRY: 

PRZEZNACZENIE: miski ustępowe i pisuary - wszystkie 
umywalki - montowane na ścianie 

OPIS: Stelaż do misek ustępowych: 
Stelaż podtynkowy umożliwiający zawieszenie miski ustępowej przeznaczony do suchej 
zabudowy. Uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, 
regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm 
Stelaż przystosowany do spłukiwania 6/3 l  oraz 4/2l oraz do kompletowania również z 
miską dla osób niepełnosprawnych. 
 
Stelaż do pisuarów: 
Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej i do montażu w ściankach instalacyjnych o 
wysokości pomieszczenia, umożliwiający montaż pisuarów • Do wysokości warstw  

●  Rama samonośna malowana proszkowo 
●  Nogi montażowe ocynkowane o regulowanym położeniu w zakresie 0-20cm, z 

funkcją samohamowania. Stopy z możliwością zmiany pozycji. Głębokość stóp 
odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75  

●  Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm 
●  Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany 
●  Elastyczny wążyk spłukujący w prowadnicy, z wbudowanym zaworem zwrotnym 
●  Peszel ochronny do przeprowadzenia przewodu przyłączeniowego do czujnika w 

syfonie 
●  Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości 
●  Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane 

akustycznie 
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Stelaż do umywalek: 
Stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej i do montażu w ściankach instalacyjnych o 
wysokości pomieszczenia, umożliwiający montaż umywalek 

●  Rama samonośna malowana proszkowo 
●  Nogi montażowe ocynkowane, o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm z 

funkcją samohamowania. Stopy z możliwością zmiany pozycji. Głębokość stóp 
odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75  

●  Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane 
akustycznie 

●  Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości 
 

Stelaż do natrysków: 
Stelaż do odprowadzania wody z natrysków o płaskim dnie.Do montażu w częściowej 
ściance systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej. 

●  Samonośny 
●  Rama o profilu C 4x4 cm 
●  Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna 
●  Nóżki regulowane o 5 cm 
●  Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75 
●  Wysokość warstw podłogi maks. 20 cm 
●  Minimalna wysokość jastrychu 90 mm 
●  Grubość pokrycia 10–25 mm, poziom izolacji do 15 mm z możliwością 

dopasowania 
●  Możliwa grubość płytek ceramicznych od 6–26 mm 
●  Element montażowy o regulowanej wysokości 
●  Poziom izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia 
●  Płyta montażowa (drewniana) dla baterii ściennych i podtynkowych, o 

regulowanej wysokości i głębokości 
●  Płyta montażowa (metalowa) dla baterii ściennych, o regulowanej wysokości 
●  Wpust o przepustowości 0,85 l/s 
●  Wkładka syfonowa, wyjmowana do czyszczenia 
●  Przyłącze odprowadzania ścieków, po lewej stronie, prawej stronie lub z przodu 

pośrodku 

Stelaż do WC dla niepełnosprawnych: 

Przeznaczony jest do zabudowy lekkiej, do montażu w ściankach instalacyjnych o 
częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia, do wiszących misek o wymiarach 
przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011 oraz misek wiszących WC o długości do 70 cm. 
Do zabudowy przeznaczonej dla niepełnosprawnych. Do spłukiwnia jednoilościowego, 
dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop". Rama samonośna malowana proszkowo. 

●  - samonośny 
●  - rama o profilu C 4x4 cm 
●  - rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski 
●  - rama z otworami średnica 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie 

szkieletowej 
●  - spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwzroszeniową 
●  - spłukiwanie dwudzielne 
●  - popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi 
●  - obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia 

narzędzi 
●  - obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przed wilgocią i zabrudzeniem 
●  - możliwość ustawienia ilości wody spłukującej 
●  - uniwersalne przyłącze wody 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-04  

UMYWALKA PROSTOKĄTNA 3.2 / B 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: szerokość: 90cm (+2cm), głębokość: 42cm (+2cm), 14,5cm (+2cm) 

UMYWALKA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      SYFON: 

Norma zharmonizowana EN 14688:2006 lub równoważna. 
 
Typ umywalka wisząca 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt prostokątny 
Waga 9,5 kg  (±10%) 
Materiał ceramika sanitarna 
Sposób montażu na śrubach do ściany 
Otwór na baterię tak 
Przelew nie 
 

 
 
- rura odpływowa 140 mm  
- średnica rozety fi 72 mm  
- możliwość pionowej regulacji 60-165 mm  
- rura ścienna 330 mm 
- kolor; chrom 
 
W zestawie półpostument ceramiczny. 
Umywalka z metalowym syfonem dekoracyjnym, typ butelkowy, materiał: chrom. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-05  

UMYWALKA PODBLATOWA 3.1 / A 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 56cm (+2cm), szerokość: 45cm  (+2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14688:2006 lub równoważna. 
 
Typ umywalka podblatowa 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt owalny 
Waga 8 kg  (±10%) 
Materiał ceramika sanitarna 
Sposób montażu do blatu 
Otwór na baterię tak 
Przelew tak 
 
W zestawie syfon umywalkowy chromowany. 
 

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-06  

PISUAR WISZĄCY  2.2 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: szerokość: 37,5cm (+2cm), wysokość: 64,5cm  (+2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 13407:2006 lub równoważna. 
 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt zaokrąglony 
Waga 11,5 kg  (±10%) 
Materiał ceramika sanitarna 
Sposób zasilania wody podtynkowy 
Odpływ poziomy 
Sitko stal nierdzewna 
 

Wyposażone w automatyczny radarowy zawór spustowy lub termiczny system spłukujący. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-07  

PISUAR WISZĄCY  2.1 / I 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: wysokość: 57cm (+2cm), szerokość: 34cm  (+2cm). 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 13407:2006 lub równoważna 
 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Kształt zaokrąglony 
Waga 12,5 kg  (±10%) 
Materiał ceramika sanitarna 
Sposób zasilania wody podtynkowy 
Odpływ poziomy 

Sitko ceramiczne   
  (zintegrowane) 

 
Wyposażone w automatyczny radarowy zawór spustowy lub termiczny system spłukujący. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-08  

BRODZIK Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ - Z 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 90cm (+2cm), szerokość: 90cm (+2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14527:2006+A1:2010 lub równoważna. 
 
Brodzik ze zintegrowaną obudową i z zamontowanymi nogami. 
 

Kolor brodzika:  
biały 
Kolor kabiny:  
szkło hartowane przezroczyste z powłoką refleksyjną / profile srebrny połysk 

Kształt:  
prostokątny 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie:  
tak 
Wysokość rantu brodzika:  
3 cm  
Odpływ:  
90 mm 
Materiał:  
tworzywo sztuczne 
 

Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-09  

WANNA - X 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 160cm (±5cm), szerokość: 70cm (±2cm), głębokość 45 cm (±2cm) 

OPIS: · pojemność: 200-220 litrów 
· szerokość dna: 40-50 cm 
· w komplecie zestaw montażowy z nogami SN14 
· waga: 15-17 kg 
· kolor: biały 
· materiał: akrylowa 
· odpływ: z boku 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-10  

BATERIA UMYWALKOWA  5.1 / M 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 120mm (±10mm), wysokość 170-204 mm (±10mm) 

OPIS: BATERIA UMYWALKOWA 
· elektronika zbliżeniowa na podczerwień 
· zasilana z sieci 230 V 
· bez regulacji temperatury 
· możliwa aktywacja przepłukiwania higienicznego (automatyczny przepływ wody w ciągu 
10 sekund co 24 godziny od ostatniej aktywacji) 
· możliwa aktywacja ciągłego przepłukiwania (jednorazowy wpływ wody w ciągu 180 
sekund, w celu dezynfekcji termicznej) 
· blokada wody na czas mycia umywalki 
· perlator zabezpieczony przed kradzieżą 
· 2 ustawienia zasięgu podczerwieni 
· automatyczna kalibracja 
· przepływ przy 3 bar: 5 l/ min 
· filtry w przyłączach 
· może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 
· możliwe ograniczenia działania przy umywalkach z podniesionym lub szerokim brzegiem 
(>75 mm), ograniczenie funkcji ze względu na zbyt dużą odległość 
· dwie jednostki filtracyjne z filtrem cząstek drobnych, do montażu na istniejących 
przyłączach kątowych 
· element filtracyjny może być zdemontowany w celu wyczyszczenia, zawór zwrotny 
· powietrze zasysane jest obficie na całej powierzchni tarczy prysznicowej i mieszane z 
napływającą wodą 
· Ograniczenie przepływu minimalizujące zużycie wody i energii 
· kolor chrom 
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 

  



 

 131 

ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-11  

BATERIA UMYWALKOWA  5.2 / K 

 

 

PARAMETRY: 

OPIS: BATERIA UMYWALKOWA: 
· składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, 
· zestaw odpływowo-przelewowy 
· długość 100-110 mm 
· strumień normalny 
· przepływ przy 3 bar: 5 l/min 
· mieszacz ceramiczny 
· może współpracować z przepływowymi 
· podgrzewaczami wody 
· zawór odpływowy  G 1 ¼ 
· materiał odpływu: syntetyczny   
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-12  

BATERIA UMYWALKOWA  5.3 / L 

 

 

PARAMETRY: 

OPIS: BATERIA UMYWALKOWA 
· stojąca jednouchwytowa DN15 
· strefa komfortu pomiędzy wylewką a umywalką 100 mm (±20mm) 
· mieszacz ceramiczny 
· strumień normalny 
· przepływ przy 3 bar 3,5 l/ min 
· może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 
· kolor chrom 
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-13  

BATERIA UMYWALKOWA  5.4 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 180mm (±10mm), wysokość 190-240 mm (±10mm) 

OPIS: BATERIA UMYWALKOWA 
· Strefa komfortu pomiędzy wylewką a umywalką 80 mm (±10mm) 
· długość uchwytu 116 mm (±10mm) 
· strumień normalny 
· przepływ przy 3 bar: 5 l/min 
· mieszacz ceramiczny 
· komplet odpływowy G 1¼ z cięgłem 
· może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody 
· kolor: chrom 
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-14  

BATERIA PRYSZNICOWA + ZESTAW PRYSZNICOWY 6.1 / N 

                                         

 

PARAMETRY: 

OPIS: BATERIA PRYSZNICOWA: 
· sposób montażu: przyłacza typu S 
· rozstaw: 150 mm ± 12 mm 
· przepływ przy 3 bar: min. 22 l/min 
· kolor: chrom 
· typ: zwykła z mieszaczem 
 
ZESTAW PRYSZNICOWY: 
· strumień: normalny 
· wielkość główki: min. 85 mm 
· wąż bez łożyska 
· możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół 
· przepływ max. (przy 3 bar): 16 l/ min 
· chromowane wsporniki ścienne z tworzywa 
· słuchawka prysznicowa  
· drążek prysznicowy 65 cm z wężem 160 cm  
· łatwe usuwanie kamienia: na perlatorze baterii i na dyszach strumieniowych pryszniców 
znajdują się silikonowe wypustki 
· kolor chrom 
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-15  

BATERIA PRYSZNICOWA + ZESTAW PRYSZNICOWY  6.2 

                                       

 

PARAMETRY: 

OPIS: BATERIA PRYSZNICOWA: 
· sposób montażu: przyłacza typu S 
· rozstaw: 150 mm ± 12 mm 
· przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: min. 15 l/min 
· mieszacz ceramiczny 
· zawór zwrotny 
· tłumiki szumów 
· przyłącze węża DN15  
 
ZESTAW PRYSZNICOWY: 
· składa się z: główka prysznicowa, drążek prysznicowy, wąż prysznicowy, suwak, 
mydelniczka 
· strumień: deszczowy, normalny, masujący 
· zmiana strumienia poprzez obrót 
· wielkość: 100 mm (±1cm) 
· łożysko zapobiegające skręceniu 
· Możliwość regulacji pozycji suwaka 90°, wokół osi w lewo i w prawo, w górę i w dół 
· przepływ max. przy 3 bar: 18 l/min 
· chromowane wsporniki ścienne z tworzywa   
 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-16  

MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  1.3 / H 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 70cm (±2cm), szerokość: 70cm (±2cm), wysokość 35cm (±2cm) 

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012 lub równoważna. 
 
Miska ustępowa lejowa, wisząca, owalna, bez wewnętrznego kołnierza. Miska 
dostosowana do spłukiwania 6/3l oraz 4/2l. 
 

Typ miska wisząca 
Montaż wiszący 
Kolor biały 
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie tak 
Waga 23 kg (±10%) 
Odpływ poziomy 
Materiał ceramika sanitarna 
Funkcja miski dla 
niepełnosprawnych 
Bez kołnierza / Bez rantu bez kołnierza 
 

W zestawie deska sedesowa wolnoopadająca, z tworzywa duroplast, na zawiasach 
metalowych. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-17  

UMYWALKA PROSTOKĄTNA + SYFON  - D 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 70cm (±2cm), szerokość: 48cm (±2cm). 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14688:2006 lub równoważna. 
 
Rodzaj Wieszana 
Kształt Prostokątny 
Otwór na baterie   Tak 
Kolor  Biały 
Materiał: Ceramika  
Powłoka ochronna: Nie 
Przelew: Tak 
 
SYFON: 
- rura odpływowa 140 mm  
- średnica rozety fi 72 mm  
- możliwość pionowej regulacji 60-165 mm  
- rura ścienna 330 mm 
- kolor; chrom 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-18  

UMYWALKA NAROŻNA 19 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 45cm (±2cm), szerokość: 35cm (±2cm). 

OPIS: Norma zharmonizowana EN 14688:2006 lub równoważna. 
Typ Klasyczna 
Kształt Narożny 
Otwór na baterie   Tak 
Kolor  Biały 
Materiał: Ceramika  
Powłoka ochronna: Nie 
Przelew: Tak 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-19  

UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH +SYFON - 3.3 / C 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 55cm (±2cm), szerokość: 55cm (±2cm). 

OPIS: Typ Klasyczna 
Kształt Kwadratowy 
Otwór na baterie   Tak 
Kolor  Biały 
Materiał: Ceramika  
Powłoka ochronna: Nie 
Przelew: Tak 
 
SYFON: 
- butelkowy umywalkowy 
 - w kolorze chrom. 
- w zestawie znajduje się : Butelka średnica 50 mm, rura regulowana 75 mm, rura 
odpływowa 200 mm 
- wykonany z mosiądzu 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-20  

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA - G 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: długość: 55cm (±2cm), szerokość: 35cm (±2cm), wysokość 35cm (±2cm) 

OPIS: Bez kołnierza Tak 
Montaż Wiszący 
Kolor  Biały 
Powłoka ochronna  Tak 
Materiał: Ceramika  
 
W zestawie deska sedesowa wolnoopadająca, z tworzywa duroplast, na zawiasach 
metalowych. 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-21  

BLAT ŁAZIENKOWY 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: według założeń projektowych 

OPIS: materiał:  granit 
grubość blatu:  min. 3cm 
krawędzie:  zaokrąglone  
 (min. r=5 mm) 
powierzchnia: polerowana 
podklejka od frontu: 10-15 cm 
 
Armatura, wszystkie elementy wchodzące w zakres białego montażu (w tym baterie 
i zestawy natryskowe),  muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-22  

GRZEJNIK 

 

 

PARAMETRY: 

WYMIARY: Wysokość: 2,2m (+/- 5%), min. 14 elementowy.  
Prześwit między elementami 2,5cm (+/- 5%). 

OPIS: Brak widocznych spawów na łączeniach elementów. 
 
Kolor dostosowany do kolorystyki ścian. 
 
Materiał: rury i profile stalowe. 
Malowanie podkładowe: elektroforeza drugiej generacji 
Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne 
Maksymalne ciśnienie robocze: min. 10 bar 
Ciśnienie próbne: min. 13 bar 
Maksymalna temperatura: min. 120°C 
Gwarancja min. 10lat. 
 
Zgodny z normą PN-EN 442 lub równoważną. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

WP-23 SYSTEM DO ZAWIESZANIA OBRAZÓW 

 

 

 

PARAMETRY: 

OPIS: Szyna galeryjna aluminiowa 
Kolor: srebrny szczotkowany 
Długość odcinka: min. 200 cm 
 
Zestaw zawiera: 
1 szyna galeryjna srebrny szczotkowany, długość 200 cm 
4 haczyki do obrazów średnie 
4 linki nylonowe z haczykiem ślizgowym o długości 150 cm 
2 zaślepki  
śruby, kołki,, klipsy montażowe 
 
Obciążenie pojedynczego haczyka do obrazów wynosi min. 4 kg, obciążenie systemu 
wynosi min. 20 kg 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZT)  



 

 145 

ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-01  

KOSTKA BETONOWA IMITUJĄCA GRANIT 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: długość x szerokość:  20x20cm (+/- 1cm) 
grubość: min. 8 cm 

PRZEZNACZENIE: Jezdnia manewrowa z kostki betonowej 

 OPIS: kolor: szary płukany, 
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie opinii technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm  
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm.  
 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek: 60Mpa 
b) najmniejsza pojedynczej kostki: 50MPa. 
 
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż: 5% 
 
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki: brak 
b) strata masy, nie więcej niż: 5% 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
 próbek nie zamrażanych, nie więcej niż 20% 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-02  

KOSTKA KAMIENNA RZĘDOWA  

PARAMETRY: 

 

 

WYMIARY: wysokość kostki min. 16cm 

PRZEZNACZENIE: Jezdnia manewrowa z kostki kamiennej 

OPIS: kolor: jasnoszary 
Kostka kamienna klasy I, gatunek 1. 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki. 
 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) są niedopuszczalne.  
 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy niż: 1,0 
 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż: ± 0,4cm 
 
Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż 0,4cm 
 
Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa niż ± 0,4cm 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-03  

KOSTKA KAMIENNA REGULARNA 

PARAMETRY: 

 

 

WYMIARY: sześcian: 10x10x10cm 

PRZEZNACZENIE: Przejazd dla mieszkańców posesji zlokalizowanych na dz. 10/6 

OPIS: kolor: jasnoszary 
Kostka kamienna klasy I, gatunek 1. 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki. 
 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) są niedopuszczalne.  
 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy niż: 1,0 
 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż: ± 0,4cm 
 
Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż 0,4cm 
 
Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa niż ± 0,4cm 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-04  

KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: długość x szerokość: min. 10x15cm,  
wysokość: min. 8 cm 

PRZEZNACZENIE: Chodnik o wzmocnionej podbudowie 

OPIS: Kolor i wymiar dopasowany do istniejącej jezdni. Kolorystyka z granitu w odcieniach 
szarości i brązu (w odcieniach zbliżonych do istniejącej jezdni). 
Kostka płomieniowana, wszystkie boki cięte, krawędzie bezfazowe, kostka układana na 
cienkie spoiny (maks. 2mm). 
 
Kostka kamienna klasy I, gatunek 1. 
 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki. 
 
Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) są niedopuszczalne.  
 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy niż: 1,0 
 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż: ± 0,4cm 
 
Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż 0,4cm 
 
Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa niż ± 0,4cm 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-05  

KOSTKA BETONOWA IMITUJĄCA GRANIT PROSTOKĄTNA  

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: długość x szerokość: 10x15cm, (+/- 1cm) 
grubość: 8 cm 

PRZEZNACZENIE: Schody terenowe 

OPIS: kolor: jasnoszary 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie opoinii technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm  
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-06  

KRATA WYPEŁNIONA ŻWIREM  

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: długość x szerokość: 50x50cm, (+/- 1cm) 
grubość: min. 4cm  

PRZEZNACZENIE: Stanowiska postojowe 

OPIS: Krata wypełniona żwirem w kolorze szarym. 
-Wysokość ścianek:  min. 3 cm 
-Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna min. 80% tworzywo max. 20% 
Krata przystosowana do parkingu pojazdów max. 3,5t. 
 
-Wpływ na środowisko:  
Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na 
działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi 
-Materiał: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu 
-Stabilność wymiarów: +/- 3% ( -30°C do +50 ° C) 
 
Krata przystosowana do parkingu i ruchu pojazdów do 3,5t. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-07  

PARKOWA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA  

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: grubość: min. 4cm 

PRZEZNACZENIE: Schody terenowe spocznik, ścieżki. 

OPIS: Nawierzchnia żwirowa, żwir #0/8 mm stabilizowany cementem, gr. 3 cm 
- Żwir #0/16 mm, gr. 5 cm 
- Żwir #0/31,5 mm, gr. 12 cm 
- Warstwa mrozochronna z piasku gruboziarnistego gr. 20 cm 
- Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,98 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-08  

KRAWĘŻNIK  

PARAMETRY: 

 

 

WYMIARY: wysokość: 30cm, (+/- 2%)  
grubość: 15cm (+/- 2%)  

PRZEZNACZENIE: krawężnik obniżony/wystający 

OPIS: kolor: naturalny beton 
wykonany z betonu architektonicznego 
klasa nie niższa niż B30 ,  
nasiąkliwość nie większa niż 4%,  
mrozoodporność nie niższa niż F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),  
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż: gat. I - 3,0 
mm, 
nośność krawężnika: min. 17,1 kN 
 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym 
szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie 
pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu 
architektonicznego można stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze 
względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości 
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej wytrzymałości. 
Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla 
wielkopiecowego, mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego 
stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-09  

OBRZEŻE BETONOWE 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: wysokość: 20cm, (+/- 2%)  
grubość: 6cm (+/- 2%)  

PRZEZNACZENIE: Obrzeża betonowe 

OPIS: kolor: naturalny beton 
wykonany z betonu architektonicznego 
klasa nie niższa niż B30 ,  
nasiąkliwość nie większa niż 4%,  
mrozoodporność nie niższa niż F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),  
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż: gat. I - 3,0 
mm, 
nośność krawężnika: min. 17,1 kN 
 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym 
szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie 
pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu 
architektonicznego można stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze 
względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości 
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej wytrzymałości. 
Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla 
wielkopiecowego, mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego 
stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-10  

STOPNIE SCHODÓW 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: wysokość: min. 30cm,  
szerokość: min. 40cm, 
długość: min. 50cm, 
grubość: min. 10cm 

PRZEZNACZENIE: schody - stopnie 

OPIS: elementy betonowe prefabrykowane typu L z betonu architektonicznego 
 
kolor: naturalny beton 
 
wykonany z betonu architektonicznego 
 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym 
szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie 
pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu 
architektonicznego można stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze 
względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości 
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej wytrzymałości. 
Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla 
wielkopiecowego, mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego 
stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-11  

SIEDZISKO ŁAWKA 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: wysokość: min. 5 cm,  
długość x szerokość: 150x35cm (+/- 1cm) 

PRZEZNACZENIE: Siedziska przeznaczone do montażu na podkonstrukcji stalowej 

OPIS: kolor: naturalny 
 
Siedzisko ławki wykonane z drewna egzotycznego, na podkonstrukcji z profili stalowych 
zamkniętych. 
Układ desek prostopadły do długości.  
Drewno impregnowane. 
 
Rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie - podkład cynkowy lub ocynk + 
lakierowanie proszkowe. 
Sposób montażu - przykręcenie do wcześniej przygotowanego podłoża betonowego. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-12  

OGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: Przęsło: 
wysokość: 110cm,  
długość modułu: 150cm(+/- 10%) 
Żywopłot: wysokość 100cm, szerokość 100cm (+/- 10%). 

PRZEZNACZENIE: Parking 

OPIS: OGRODZENIE Z SIATKI ZGRZEWANEJ OCYNKOWANEJ, O OCZKACH 6x20cm(+/- 5%) z 
wypełnieniem w postaci żywopłotu z ostrokrzewu kolczastego. 
 
kolor przęsła: stal ocynk. 
 
Żywopłot: Cis pospolity, krzew strzyżony do szerokości s=100cm i wysokości h=100cm. 
Sadzonki krzewu dostarczane w pojemnikach C10. Ilość nasadzeń: min. 2 sztuki na metr 
bieżący. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-13  

KOSZE NA ŚMIECI 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY:  średnica: 20-25cm, - wysokość: 60-70cm 

OPIS: materiał: osłona zewnętrzna - blacha perforowana i wkład ze stali kwasoodpornej 
nierdzewnej. 
 
Chromowana pokrywa na niedopałki oraz sitko. 
 
Montaż: mocować na stałe do podłoża za pośrednictwem kotew 
 
Kolor: satynowy.  
 
Kosz okrągły,  wrzut  z dwóch przeciwległych stron w postaci wyciętego otworu. Od góry 
zwieńczony popielnicą. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-14  

STOJAKI NA ROWERY 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: długość: 365cm (+/- 15%), wysokość: 75cm (+/- 10%), szerokość modułu: 85 cm (+/- 
10%),  grubość: min. 5cm. 

OPIS: Stojak w kształcie stalowych ram, połączonych ze sobą dolnym przęsłem. 
 
Materiał: profil zamknięty ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej satynowanej. 
Montaż: mocować na stałe do podłoża za pośrednictwem kotew 
Stojak rowerowy wielostanowiskowy.  
Konstrukcja umożliwia przypięcie za ramę i koło roweru.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-15  

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TERENOWA DO OBCIĄŻENIA DYNAMICZNEGO 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: wysokość: 20cm (+/- 10%),  
grubość: min. 6cm 

PRZEZNACZENIE: Parking między budynkiem teatru a ul. Kapitańską – oprawy montowane w 
podłożu z obudową montażową. 

OPIS: Oprawa z odlewu aluminiowego, 
przeznaczona do stosowania przy obciążeniu dynamicznym do 4000 kg, o 
stopniu ochrony IP67. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-16  

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TERENOWA - PLATEAU 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: wysokość: 20cm,  
grubość: 6cm 

PRZEZNACZENIE: Plateau (taras zielony) – oprawy montowane w podłożu z modułem ziemnym. 

OPIS: Oprawa ze stali szlachetnej i odlewu aluminiowego, przeznaczona do 
stosowania przy obciążeniu dynamicznym do 1000 kg, o stopniu ochrony 
IP67. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-17  

MĄCZNICA LEKARSKA ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: Sadzonki dostarczane w pojemnikach C2, wysokość docelowa 10-15cm. Min. 9szt/m2. 

PRZEZNACZENIE: Plateau (taras zielony)  

OPIS: Roślina ta występuje naturalnie w Polsce w lasach sosnowych i na formacjach krzewinek, 
ale również w górach. Jest to niezbyt wysoka krzewinka o płożących się pędach, które 
szybko się ukorzeniają. Jej liście są filigranowe (1, 5–3 centymetrów), skórzaste, o 
jajowatym kształcie, butelkowozielone na zewnątrz, wewnątrz w kolorze groszku. Płatki 
kwiatów są białe bądź jasnoróżowe. Owoce mącznicy tymczasem to intensywnie 
czerwone jagody, przypominające borówkę, lecz różniące się smakiem. Mącznica 
lekarska rozpoczyna kwitnienie w kwietniu, a kończy w czerwcu.  
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-18  

RABATA PLATEAU - WRZOS - ODMIANA ALLEGRO CALLUNA 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: Sadzonki dostarczane w doniczkach kwadratowych P15, 
Rozstaw co 30cm(+/- 2cm), min. 9szt/m2. Wysokość docelowa 10-15cm.  

PRZEZNACZENIE: Plateau (taras zielony)  

OPIS: Zimozielona, silnie rosnąca, mocno zagęszczona krzewinka, dorastająca do 0,3-0,4 m. 
Listki drobne, 1-3 mm, łuskowate, ciemnozielone, ułożone na gałązkach nakrzyżległe. 
Kwiaty pojedyncze, dzwonkowate, purpurowoczerwone, zebrane w wydłużone i gęste 
grona. Kwitnie bardzo obficie w sierpniu i wrześniu. Odmiana mrozoodporna. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-19  

ŚCIEŻKI PLATEAU  

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: grubość: min. 4cm 

PRZEZNACZENIE: Schody terenowe spocznik, ścieżki. 

OPIS: Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 
surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalne masy żywiczne wiążące  żwir i 
kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska.  
 
Właściwości: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i 
jest nie brudząca i jest wodoprzepuszczalna. 
 
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
 
Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm dla nawierzchni wzmocnionej i 
waga wynosi 2,00 tony/m3 oraz 0–8 lub 0–16 mm dla nawierzchni dla pieszych i waga 
wynosi 2,00 tony/m3 
Wskazówki eksploatacyjne: 
Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w 
dokumentacji projektowej). Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy 
w roku: 
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć 
niewielką wilgotność, 
- powierzchnię przewalcować, 
- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum  
2 m 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-20  

LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata) 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: Wysokość pnia min. 2,20m, obwód pnia min 20cm (na wys. 100cm), wysokość sadzonki 
min. 350 cm 

Balot średnica: 60-70cm. Forma alejowa. 

PRZEZNACZENIE: Nasadzenia zastępcze 

OPIS: Duże drzewo liściaste, osiągające wysokość do 30 m. Korona jest regularna – szeroko 
jajowata lub kulista. Na młodych drzewach gałęzie są pod dużym kątem wzniesione do 
góry, a ich kora jest gładka i ma szary kolor. Na starych drzewach konary zwisają w dół, a 
ich kora jest gruba i nieregularna. Cieńsze gałązki są nagie, górą brunatnoczerwone. 
Dostarczane drzewa muszą być pozbawione wad i zgodnie z zapisami decyzji o 
nasadzeniach kompensacyjnych. 
 
Transport: dostarczane w balocie. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_drzewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%82%C4%85%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kora
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

 

ZT-21  

JARZĄB SZWEDZKI (Sorbus intermedia) 

PARAMETRY: 

 

WYMIARY: Wysokość sadzonki 350-400 m, obwód pnia min 18cm (na wys. 100cm).  

Balot średnica: 60-70cm. Forma alejowa. 

PRZEZNACZENIE: Nasadzenia zastępcze 

OPIS: Drzewo o wysokości 15 – 20 m o szerokiej, regularnej koronie 
Transport: dostarczane w balocie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_drzewa
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-22  

TRAWNIK  

PARAMETRY: 

 

PRZEZNACZENIE: TRAWNIKI 

OPIS: Na obszarach, w których przewidziano założenie trawnika, pierwszym etapem prac 
związanych z tą czynnością, jest chemiczne zwalczenie istniejącej roślinności. Zastosować 
należy środek chwastobójczy o działaniu totalnym w dawce zalecanej przez producenta. 
Po upływie 14 dni można przystąpić do zakładania trawnika. W razie konieczności 
powtórzyć oprysk. 
 
Na obszarach trawników zakładanych od podstaw, przed założeniem trawników należy 
oczyścić podłoże z zanieczyszczeń pozostałych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu 
terenu należy nawieźć 10 cm warstwę ziemi humusowej, optymalnie z wykorzystaniem 
wierzchniej warstwy ziemi pochodzącej z miejsca inwestycji, w której będzie siany 
trawnik. 
 
Właściwy skład substratu do zakładania trawnika jest następujący: 35 – 45% piasek 
gruboziarnisty (0,2 – 2 mm), 35 – 45% piasek drobnoziarnisty (0,02 – 0,2 mm), 12 – 18% 
frakcja iłowa i pyłowa (0 – 0,02 mm), 3 – 5% humus (substancja organiczna). Całkowita 
miąższość warstwy nośnej dla trawnika powinna wynosić nie mniej, niż 25 cm, wraz z 
oczyszczonym gruntem rodzimym. 
 
Maksymalna nierówność terenu na łacie dł. 3 m nie większa niż 2 cm, obecność na 
powierzchni kamieni nie większych, niż 1,5 cm, tolerancja spadków +/- 30 mm. 
Przed siewem należy wykonać nawożenie przedsiewne nawozem o zwiększonej 
zawartości. Dawkę dostosować do zaleceń producenta nawozu. 
 
Siew nasion należy wykonać siewnikiem mechanicznym, wyposażonym we własny napęd, 
który przekazywany jest na zespół dysków o charakterze wału Cambridge. Z zespołem 
siewnym zintegrowany jest wał strunowy. Umożliwia to równomierne rozłożenie nasion 
na całej obsiewanej powierzchni, ich właściwe wmieszanie w podłoże, równomierny i 
stały dostęp do wilgoci zawartej w podłożu, daje także dodatkowe wyrównanie terenu. 
Wykorzystanie tego typu zespołu siewnego poprawia kiełkowanie nasion traw o 50%. 
 
Należy przewidzieć normę wysiewu nasion na poziomie min. 30-40g/m2 trawnika. 
 
Trawniki należy wykonać z mieszanki traw gazonowych. 
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-23 OSTROKRZEW KOLCZASTY (Ilex aquifolium) 

PARAMETRY: 

 

PRZEZNACZENIE: ŻYWOPŁOTY - Plateau (taras zielony) 

WYMIARY: 
 
min. 4 pędy główne, 3 krotnie szkółkowane, wysokość min 1 m,   
balotowany, średnica balotu min. 35 średnicy.  

OPIS: 
 
 
 

Pokrój: Osiąga wysokość do 25 m, przyjmuje formę krzewiastą lub małego drzewa. 
Liście: Jajowate, eliptyczne, długość do 12 cm, ciemnozielone, skórzaste, z wierzchu 
błyszczące, kolczaste na brzegach. 
Kwiaty: Gatunek dwupienny. Kwitnie od maja do czerwca. 
Owoce: Kuliste lub elipsoidalne, krwistoczerwone, nieduże, trujące. Dojrzałe owoce 
utrzymują się na gałązkach w ciągu zimy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
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ZAŁĄCZNIK 5 – KARTY MATERIAŁOWE 

ZT-24 CIS (Taxus) 

 

PARAMETRY: 

 

PRZEZNACZENIE: ŻYWOPŁOTY - Plateau (taras zielony) 

WYMIARY: 
 

OPIS: 
 
 

dostarczyc  w pojemniku C10, 2szt/mb, 80-100 cm wzrostu. 
 
Pokro j: Zimozielone krzewy i drzewa o korze czerwono zabarwionej i odpadającej 
płatami. 
 
 Lis cie: Ułoz one pozornie dwurzędowo – w jednej płaszczyz nie (ich nasady ułoz one są na 
pędzie skrętolegle). Ro wnowąskie, osadzone są na kro tkich ogonkach. Płaskie, ale często 
wygięte. Od spodu z dwoma paskami aparato w szparkowych w kolorze z o łto-zielonym lub 
szaro-zielonym.  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_szparkowy

