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Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie z częściową 

termomodernizacją” znajdujący się w Ciechanowie 06-400 przy ul. Strażackiej 5, 

dz. nr 428 został opracowany zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 
Obiekt realizowany w jednym etapie.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany 
zewnętrzne z cegły dziurawki i cegły pełnej licowanej.    
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Na opracowywanym terenie znajduje się budynek: Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie obejmujący obiekt 3 kondygnacyjny podpiwniczony. 
 
� Przed przystąpieniem do robót należy: 

 

� zapoznać pracowników z zasadami bezpiecznej organizacji pracy i ich zabezpieczenia , 
ładu i porządku na stanowisku pracy, 

� obowiązkiem dbałości o stan narzędzi i urządzeń, 
� prowadzenie na bieżąco instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów 

budowy, 
� odpowiedzialności pracownika za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  
 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

� Roboty budowlane będą w całości robotami zbrojarskimi betoniarskimi oraz murarskimi 
i termoizolacyjnymi. Ze względu na wysokość obiektu roboty będą odbywały się na 
wysokości do 10 m. Do wykonania tych elementów robót zajdzie konieczność 
zastosowania rusztowań. Zastosowane zostaną systemowe rusztowania modułowe 
posiadające wymagane deklaracje zgodności 

� Prowadzenie montażu i demontażu rusztowań należy wykonywać tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
eksploatacji montażu i demontażu rusztowania przy zachowaniu 
poniższych zasad:. 

� Nadzór nad montażem rusztowań należy powierzyć pracownikom mającym odpowiednie 
przeszkolenie w zakresie rusztowań, 

� Prace na rusztowaniach można powierzyć tylko pracownikom , którzy przeszli 
odpowiednie badania lekarskie. 

� Zabronione są wszelkie prace na rusztowaniach oraz ich ustawianie i rozbieranie o 
zmroku jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność , w czasie gęstej 
mgły , opadów deszczu i śniegu , gołoledzi oraz w czasie burzy i wiatrów o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. 

� Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie ze szczególnymi zasadami BHP oraz 
Instrukcją Montażu i Użytkowania Rusztowań  

� Zabrania się użytkowania rusztowań : 
o - bez odbioru technicznego 
o - zmontowanego z uszkodzonych lub nie oryginalnych elementów 
o - niezgodnie z jego przeznaczeniem , 

� Należy bezwzględnie: 
� - unikać dynamicznych obciążeń pomostów, np. poprzez skakanie, rzucanie  ciężarów 



o - unikać obciążania pomostów rusztowań materiałami ponad ich nośność i 
gromadzenia się pracowników na pomostach 

o - równomiernie rozkładać materiały na pomostach 
o - układać materiały i narzędzia tak , aby nie przeszkadzały w pracach 
o - nie używać daszków ochronnych jako stanowisk pracy lub do magazynowania 

materiałów 
o - nie dopuszczać do pracy na rusztowaniu osób nietrzeźwych, 

� - zabezpieczyć prawidłowo rusztowanie przed spadaniem osób lub rzeczy 
o - zakazać jakichkolwiek prac na niższych pomostach podczas montażu lun 

demontażu rusztowania 
� Odbiór techniczny rusztowania rozpoczęciem jego użytkowania potwierdzony wpisem do 

dziennika budowy. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu izolacji termicznej: 

� możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem materiałów  i ich 
przemieszczaniem, 

� praca przy niewłaściwych warunkach pogodowych siła wiatru pow. 10m/sek, 
� niewłaściwym stanem technicznym rusztowań, 
� nie wyposażeniem pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, 
� niewłaściwą organizacją pracy.  

 
Transport technologiczny poziomy i pionowy  

� Obowiązuje ruch środków transportowych wyznaczonymi i oznakowanymi drogami. 
� Drogi i ciągi piesze na placu budowy utrzymać we właściwym stanie technicznym  / 

nawierzchnia utwardzona. 
 

Składowiska materiałów 

� zakazuje się składowania materiałów na drogach, materiały składować na 
wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych placach, 

� zapewnić aby teren pod lokalizację składu był suchy, powierzchnia równa i 
utwardzona.  
 

Podstawowe zasady i przepisy BHP oraz środki techniczne zapobiegające zagrożeniom. 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdy pracownik zostanie przeszkolony w 
zakresie przepisów bhp. i p. poż. oraz zapoznany ryzykiem zawodowym na zajmowanym 
stanowisku pracy. 

� Przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku wymagane jest 
uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
wykonywanej pracy. 

� Instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp na każdym stanowisku pracy przeprowadzi 
kierownik budowy  

� Pracownicy zostaną wyposażeni w atestowany sprzęt ochrony indywidualnej jak 
również w odzież ochronną i roboczą. 

� Miejsce prowadzenia robót powinno być ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. 

� Urządzenia elektryczne i sprzęt budowlany muszą posiadać system ochrony przed 
porażeniem, aktualne badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz DTR , z 



którymi należy zapoznać obsługujących je pracowników posiadających niezbędne 
uprawnienia. 

� Prace szczególnie niebezpieczne z uwzględnieniem prac na wysokości oraz z użyciem 
ciężkiego sprzętu montażowego będą prowadzone w osobach majstra budowy lub 
kierownika budowy. Miejsca prowadzenia w/w prac zostaną oznakowane bez możliwości 
organizowania w pobliżu stanowisk prac nie związanych z prowadzonymi robotami a 
przejścia przez strefy wyposażone w zadaszenia ochronne. 

� Wyposażyć obiekt w odpowiedni sprzęt p.poż. a w przypadku wystąpienia awarii, 
pożaru i innych zagrożeń sprawną komunikację zapewnią telefony komórkowe będące w 
posiadaniu majstra kierownika budowy oraz brygadzistów; zabrania się składowania 
materiałów narzędzi oraz innych przedmiotów w pobliżu punktów ze sprzętem p.poż na 
trasach komunikacyjnych. 

 
Obowiązki Kierownika budowy: 

� Bieżąca ocena stanu bhp na budowie, 
� Wydawanie poleceń i kontrola wykonania , 
� Informowanie pracowników że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, ocena ryzyka 

zawodowego i.t.p znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy 
� Apteczka pierwszej pomocy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i urządzeń znajdować się będą na terenie zaplecza. 
� Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporzadził: 

 
mgr inż. Zbigniew Nawrocki  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
OPIS DO PROJEKTU  

 
 

LOKALIZACJA 

Działka nr 428 zlokalizowana jest w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5. 
 
STAN ISTNIEJĄCY 

Na działkach znajduje się budynek Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 
w Ciechanowie. 
 
PROJEKTOWANA ZABUDOWA 

Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą z warstwą 12 cm 
styropianu na ścianach, 12cm wełną mineralną na pasach międzyokiennych, gdzie przestrzenie 
między otworami okiennymi nie przekraczając 80cm oraz 8 cm styroduru na ścianach 
fundamentowych w ziemi na głębokość 1 m poniżej poziomu terenu, renowację istniejących 
okien drewnianych zewnętrznych, wymianę głównych drzwi zewnętrznych na aluminiowe oraz 
drewnianych drzwi wyjściowych z tyłu galerii na aluminiowe, wymianę szyb w drzwiach 
balkonowych w skrzydłach zewnętrznych w galerii na antywłamianiowe kat. P3, budowę dwóch 
nowych podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymianę barierek przy drzwiach balkonowych 
na I piętrze, likwidację balustrad na tarasach i zastąpienie ich murkami z pochwytem, 
wyburzenie części tarasu z tyłu budynku i budowę nowych schodów. 
 
UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

 
Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu. Rzędne 
przyległego terenu bez zmian.  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:  
Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie, renowację istniejących okien drewnianych zewnętrznych, 
wymianę głównych drzwi zewnętrznych na aluminiowe oraz drewnianych drzwi wyjściowych z 
tyłu galerii, wymianę szyb w drzwiach balkonowych w skrzydłach zewnętrznych w galerii na 
antywłamianiowe kat. P3, budowę 2 nowych podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymianę 
barierek przy drzwiach balkonowych na I piętrze, likwidację balustrad na tarasach i 
zastąpienie ich murkami z pochwytem, wyburzenie części tarasu z tyłu budynku i budowę 
nowych schodów. Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych 
budynku do obowiązujących przepisów. Przewiduje się zastosowanie bezspoinowego systemu 
ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).  
W II etapie projektant proponuje wymienić szyby w oknach wewnątrz na pakiety szyb 
termoizolacyjnych aby spełnić wymogi audytu energetycznego. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:  
Budynek 3-piętrowy, podpiwniczony na rzucie prostokąta o wymiarach 38,57x24,20m. Wysokość 
budynku w najwyższym miejscu  nie przekracza 12,35 m ponad poziom terenu. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne warstwowe z cegły dziurawki i cegły 
pełnej licowanej.   
Prace związane z modernizacją budynku nie zmieniają bilansu terenu biologicznie czynnego.     

 
ZAŁOŻENIA I DANE  WYJŚCIOWE:  
- audyt energetyczny budynku wykonany w styczniu 2012 roku przez mgr inż. Pawła 
Jabłeckiego.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690),  
- Polska Norma PN -EN ISO -6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy  
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania",  
- Polska Norma PN -B -02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego",  
- Instrukcja ITB 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków",  
- Rozporządzenie MSWiA z 22.09.1999, Dz. U. nr 4/99 poz. 900,  
Klasyfikacja Ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
- Wizja lokalna w miejscu inwestycji, 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Materiały pomocnicze. 
 

UWAGA!  
Dopuszcza się wykonanie termoizolacji budynku w dowolnym systemie, pod warunkiem:  
- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną aktualną aprobatę techniczną  
 



GRUBOŚĆ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:  
Niniejsza dokumentacja uwzględnia wykonanie podanych niżej elementów związanych ze 
zmniejszeniem strat ciepła: ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12,0 cm oraz 8,0 
cm ścian fundamentowych w ziemi. 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:  
 
Kody CPV 

45321000-3  – Izolacja cieplna ścian 

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

45410000-4 – Tynkowanie 

45262500-6 – Roboty murowe 

45442000-7 –  Roboty malarskie 

45420000-7 –  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

45111200-0 –   Roboty ziemne 

45443000-4 –  Roboty elewacyjne 

 
Projektuje się wykonanie docieplenia ścian budynku metodą lekką mokrą w kompletnym 
systemie, w efekcie której powstanie na powierzchni ściany bezspoinowa powłoka o niżej 
opisanych warstwach:  

− termoizolacja - styropian grubości 12,0 i 8,0 cm zamocowany do ściany za pomocą 
masy klejowo - szpachlowej i łączników mechanicznych w ilości 4-5 szt. na 1m2 ściany, 
przy narożach 7 szt. na 1m2 ściany, warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed 
uszkodzeniami mechanicznymi - zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT -15 -
4995/2003. 
 

UWAGA!  

W poziomym pasie międzyokiennym, w miejscu, gdzie odległość między otworami okiennymi 
wynosi poniżej 80cm stosuje się do ocieplenia wełnę mineralną.  

 
Roboty remontowe obejmują poniższe czynności:  

- skucie opaski betonowej pod częścią tarasów oraz skucie części tarasów między wyjściem 
tylnym z Sali kinowej a schodami wejściowymi na rampę po prawej stronie elewacji wschodniej 
oraz skucie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
- rozebranie zsypu na węgiel, podniesienie terenu o 60cm po rozebranym tarasie 
- demontaż okratowania między słupkami pod tarasami, oraz montaż nowych prętów 
poziomych między słupkami w odstępach co 20cm, 
- odkopanie fundamentów na głębokość 1m, 
- zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej odkopanych ścian piwnic - smarowanie dwukrotne 
emulsją asfaltową, 
- mocowanie styroduru o gr. 8 cm do ścian przy pomocy zaprawy klejowej do wysokości spodu 
tarasów i wyklejenie styropianem spodu tarasu na szerokości 50cm od ściany aby zapobiec 
mostkom termicznym, 
- wyczyszczenie spodu tarasów wraz z malowaniem, 
- oczyszczenie i malowanie krat okien w piwnicy (na kolor grafitowy), 
- zamontowanie do styroduru folii kubełkowej i zasypanie ścian piwnic, 
- zasypanie przestrzeni pod tarasami od strony wschodniej z podniesieniem terenu 60cm 
warstwą ziemi w miejscu rozebranych tarasów 
- wysypanie pod tarasami warstwy grubości 10 cm kamienia płukanego  frakcji 10-30 mm, 



- prace przygotowawcze do ocieplenia ścian z uzupełnieniem miejscowych braków tynku i 
wyrównaniem podłoża ścian pod styropian,  
- demontaż balustrad na schodach, tarasach i drzwiach balkonowych na I piętrze, 
- wykonanie nowych balustrad drzwi balkonowych na I – szym piętrze,  
- wykonanie wyprawy zewnętrznej tynkiem strukturalnym, 
- malowanie tynków elewacji; 
- zamontowanie kratek wentylacyjnych na elewacji, 
- demontaż tarasu przy wejściu głównym po prawej stronie w celu budowy podjazdu dla  
niepełnosprawnych, 
- zerwanie nawierzchni z lastriko płukanego z pozostałych tarasów, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej np. AQUAFIN-2K i wylanie nowej nawierzchni z betonu gr. 8cm B15 beton 
szczelny W8, mrozoodporny, utwardzony i zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem 
rozproszonym z polipropylenu (1kg/1m3) – nawierzchnia – struktura szczotkowa, 
- naprawienie tynku i pomalowanie słupków pod tarasami, 
- wykonanie nowych betonowych schodów na taras przy drzwiach ewakuacyjnych galerii, 
- wycięcie kawałków płyt granitowych na schodach wejścia głównego w celu postawienia w 
miejscu balustrad murków, 
- betonowanie murków na tarasach do wysokości 90cm z pochwytem z kształtownika 
stalowego 5x5 cm oraz słupkami 3x3 cm malowanym w kolorze grafitowym (murki monolityczne 
wylewane z betonu zbrojonego (szalunek stalowy)– surowy gładki beton architektoniczny) 
- skucie na wszystkich schodach prowadzących do kawiarni artystycznej płytek ceramicznych 
i wykonanie nowej nawierzchni z betonu szlifowanego, 
- obłożenie ścianki wejściowej po lewej stronie z zewnątrz styropianem grubości 5 cm w celu 
zlicowania ze ścianą kamienną pod schodami głównymi (nad wejściem do kawiarni artystycznej) 
- oczyszczenie i uzupełnienie fug murku kamiennego z przodu budynku przy zejściu do 
kawiarni artystycznej, 
- oczyszczenie i malowanie krat w oknach  kawiarni artystycznej na kolor grafitowy, 
- skucie warstw lastryko kryjącego mur oporowy znajdujący się po lewej stronie elewacji 
frontowej -  wykonanie nowego tynku z masy do reperacji betonów, 
- demontaż schodów z płyt chodnikowych i wykonanie nowych schodów betonowych od strony 
parku, 
- malowanie kraty w drzwiach drewnianych na kolor grafitowy, 
- naprawa schodów betonowych na rampę, 
- naprawa tynku na rampie, 
- wylanie nowej nawierzchni betonowej na rampie, malowanie dwuteownika i przykręcenie nowej 
belki kantówki drewnianej 10x10 cm, 
- malowanie pozostałych drzwi aluminiowych na kolor grafitowy (3 szt.); 
- skucie i demontaż schodów i części rampy od strony wschodniej, 
- budowa nowych podjazdów dla osób niepełnosprawnych : podjazd do wejścia głównego i 
podjazd w miejscu wyjścia z kina oraz części tarasu od str. frontowej między podjazdem dla 
niepełnosprawnych a licem budynku; 
- montaż nowego orynnowania z blachy powlekanej w kolorze grafitowym (4 rury spustowe 
długie po dwie na elewacji przedniej i tylnej oraz rury spustowe od daszków na wejściu 
przednim i tylnym), 
- wymiana obróbek blacharskich dachu i parapetów zewnętrznych okien i drzwi zewn. (z 
blachy powlekanej w kolorze grafitowym) 
- skucie schodów przed wejściem z kina i wylanie nowych betonowych, 
- demontaż klimatyzatora na czas termomodernizacji i ponowny montaż, 



- usunięcie blachy trapezowej na daszkach nad wejściami i pokrycie papą, 
- naprawa schodów i ścian bocznych schodów prowadzących do węzła cieplnego; 
- malowanie drzwi do węzła cieplnego na kolor grafitowy; 
- odnowienie neonu z napisem KINO;  
- demontaż wentylatorów zewnętrznych w oknach, 
- renowacja zewnętrznych okien i drzwi balkonowych (zeszlifowanie zniszczonej powierzchni 
lakierowanej od strony zewnętrznej, dwukrotne lakierowanie, uzupełnienie uszczelnienia szyb, 
wymiana uszkodzonych okuć klamek i zawiasów), 
- demontaż krat w drzwiach balkonowych na parterze i wymiana szyb w skrzydłach 
zewnętrznych na szyby bezpieczne P3, 
- wymiana głównych drzwi drewnianych wyjściowych oraz drzwi w przedsionku na aluminiowe 
przeszklone (szkło bezpieczne P3) w kolorze grafitowym z zamkami antypanicznymi, 
- wymiana wycieraczek w przedsionku wejścia głównego, 
- wymiana drzwi drewnianych wyjściowych z zaplecza galerii na aluminiowe (wg wzoru jak 
drzwi wyjściowe z kina na elewacji tylnej), 
- wymiana instalacji odgromowej (zwody pionowe należy ułożyć w rurkach PCV pod 
styropianem) 
- uporządkowanie terenu, założenie trawników wokół budynku, wykonanie nasadzeń zgodnie z 
rysunkiem 
 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA: 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym 
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów 
systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych systemu ocieplenia danej 
firmy. Projekt techniczny posiada wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, 
zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 
Projekt przewiduje zastosowanie kompletnego systemu docieplenia ścian. Należy zastosować 
materiały jednego systemu np.: BOLIX, WEBER, KREISEL, ATLAS lub inny zgody z zaleceniem 
producenta.  

 

Podłoże: 
Systemem dociepleń można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany 
betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i 
pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich 
elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo 
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu 
prac, np. zaprawą tynkarską. System dociepleń można mocować do podłoży pokrytych silnie 
przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo 
przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W 



przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy 
przeprowadzić gruntowanie emulsją poprawiającą właściwości podłoża. 

 

Mocowanie płyt styropianowych: 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia 
ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt 
styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją 
mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia 
ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę 
tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, 
odbijające się od chodnika bądź gruntu.  
Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy 
rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie 
w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na 
narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. 
Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy 
obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą 
powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę 
zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę 
należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Należy stosować dodatkowe mocowanie 
w postaci kołków plastikowych w ilości 6 na 1m².  Dodatkowe mocowanie można wykonywać po 
upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, 
łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm 
 

 

Warstwa zbrojona: 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka 
powinna  posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i być odporna 
na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech 
dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności 
płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na 
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach 
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy 
wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów 
okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 
cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
ościeży.  
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw 
wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą 
zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni 
kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być 
warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś 
na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 



między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach na cokołach należy stosować 
dwie warstwy siatki.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 
szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych ale i estetycznych. Jeżeli po 
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze 
względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 i 2 mm) mogą one uniemożliwić jej 
prawidłowe wykonanie.  

Warstwa wykończeniowa: 
Warstwę wykończeniową systemu stanowić będzie tynk mozaikowy do wysokości cokołu oraz 
tynk mineralny powyżej cokołu. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 
około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego 
na ociepleniu tynku  na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 
Podkład powinien być odpowiedni dla tynku mozaikowego oraz tynku mineralnego. 
Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego 
zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa 
przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę 
ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk)  przez okres do sześciu miesięcy 
od jej wykonania. 
 
 

Uzasadnienie decyzji o zastosowaniu przedstawionej kolorystyki 
 

  Projekt termomodernizacji Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 
Ciechanowie uwzględnia pokrycie budynku nowymi powłokami malarskimi. Przedstawione w 
projekcie zestawienie kolorystyczne opiera się na syntetycznych zestawieniach różnych 
odcieni szarości wraz z elementami ciepłych żółcieni w obramowaniach otworów okiennych i 
drzwiowych oraz wewnętrznych przestrzeniach wejścia głównego oraz na wejściu 
ewakuacyjnym z tyłu budynku. Jest to podyktowane chęcią nawiązania do syntetycznej 
architektury modernistycznej. Jednolity kolor szary elewacji ma być wyrazem prostoty i 
elegancji jednego z ważniejszych budynków w mieście. Natomiast z uwagi na kulturalną funkcję 
obiektu, którego program kierowany jest głownie do młodzieży, zastosowano w kontraście 
żywe barwy żółte we wnękach.   
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