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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO - PRAWNE
Dokumentacja projektowa, ani żaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, chyba, że
nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wówczas wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" z określeniem minimalnych parametrów na podstawie, których oceniana
będzie przedmiotowa równoważność. Wszędzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamówienia normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd.
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy
jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
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I. WSTĘP.
1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku, termomodernizacja i remont
pokrycia dachowego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 28.
Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje doprowadzenie obiektu do wymagań izolacyjności
cieplnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; opracowanie projektu remontu powłok
elewacyjnych z dobraniem odpowiedniej kolorystyki i wymianę obróbki blacharskiej.
2. Podstawa opracowania.
•
•
•
•
•
•
•

Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o:
Zlecenie i wytyczne inwestora.
Wizję lokalną w terenie.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego – Dz. U. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami.
PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki
przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
Instrukcja nr 334/2002 ITB Warszawa „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych
budynków”.

3. Wytyczne p.poż.
Budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny z kategorią zagrożenia ludzi ZLIV - kwalifikowany do
klasy D odporności pożarowej.
Prace remontowe dotyczą docieplenia elewacji obiektu wraz z remontem wewnętrznych części
wspólnych obiektu.
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II. STAN ISTNIEJĄCY.
1. Ogólna charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy obiekt to wolnostojący, dwundygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny.
Budynek zaprojektowany na rzucie prostokąta, wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne
o grubości ca. 55cm są murowane z cegły ceramicznej pełnej.
Wejścia do obiektu (2 bramy) zlokalizowane są centralnie w elewacji frontowej i tylnej powyżej
poziomu terenu.
Obiekt przykryty jest stromym, dwuspadowym, w konstrukcji drewnianej dachem. Pokrycie
dachu to dachówka oraz papa bitumiczna typu „onduline”. Odwodnienie dachu prowadzone jest
rynnami z poszczególnych połaci do rur spustowych poprowadzonych na elewacjach bocznych.
Ponadto na elewacjach znajdują się inne elementy infrastruktury – sieci telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, anteny satelitarne, instalacja odgromowa, itp. obróbka blacharska wykonana jest
z blachy ocynkowanej.
Elewacje wykonane są jako wykończenie ceglanie nieotynkowane.
Stolarka zewnętrzna mieszana, wykonana jest jako drewniana i PVC. Otwory okienne mają
regularny rytm i kształt.
2. Stan techniczny obiektu.
Ocenie stanu technicznego podlegały elementy więźby dachowej, elewacji, obróbki blacharska i
stolarka zewnętrzna.
Więźba dachowa drewniana, zachowana jest w stanie dobrym bez widocznych uszkodzeń.
Obróbki blacharskie widoczne korozja i ubytki - parapety; rury spustowe - nowe.
Instalacja odgromowa – brak.
Stolarka jest w stanie dobrym, obiekt posiada stolarkę zewnętrzną PVC oraz drewnianą –
zalecana wymiana starej stolarki okiennej.
Elewacja jednorodna - ceglana, nadaje się do termomodernizacji.
Mury fundamentowe i cokoły częściowo zawilgocone (brak sprawnego drenażu) - do
ponownej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.
3. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna prawa

Elewacja boczna lewa

Elewacja tylna

Elewacja tylna

4. Gabaryty obiektu.
Średnie wymiary obiektu wynoszą dł./szer./wys.: 34,80m/11,40m/11,95m.
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III. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH.
1. Termomodernizacja - remont elewacji
1.1. Wprowadzenie.
Technologię opracowano w oparciu o Instrukcję nr 334/2002 wydaną przez ITB Warszawa –
„Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.
Przedmiotowe zamierzenie obejmuje: termomodernizacja ścian zewnętrznych
termomodernizacja cokołu i izolacja przeciwilgociowa ścian piwnicznych (fundamentowych).
Termomodernizacja jest procesem, który ma na celu ograniczenie wydatków energii na
ogrzewanie istniejących obiektów budowlanych, wybudowanych w czasach, gdy obowiązywały bardzo
liberalne normy cieplne. Zakres prac termorenowacyjnych zależy od wieku budynku, technologii, w
jakiej budynek został zrealizowany oraz aktualnego stanu technicznego elewacji. Termomodernizacja
przynosi wymierne korzyści w postaci dużo niższych kosztów ogrzewania. W budynkach mieszkalnych,
powstałych w okresie powojennym [do około połowy lat osiemdziesiątych], zużycie energii potrzebnej
na ogrzanie 1m2 powierzchni budynku wynosił około 360 kWh/1rok. Zły stan techniczny większości
takich budynków spowodowany jest przemarzaniem ścian zewnętrznych, nieszczelnością okien, czy
nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania i niedostateczną wentylacją. W celu osiągnięcia jak
największych efektów w oszczędności energii cieplnej budynek powinien być poddany kompleksowej
termomodernizacji, polegającej najczęściej na wykonaniu następujących robót:
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 naprawa bądź wymianie stolarki okiennej (odrębne zadanie lokatorów).
Z uwagi na różne rozwiązania materiałowe i technologiczne poszczególnych obiektów
podlegających termorenowacji oraz różny stan techniczny poszczególnych elementów budynku, może
ona ograniczyć się tylko do niektórych z wyżej wymienionych punktów. Możliwości finansowe
określonych
wspólnot
mieszkaniowych
wymuszają
też
często
prowadzenie
prac
termomodernizacyjnych w określonej etapowości. Przedmiotowy obiekt w obecnej chwili podlega
dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych powłok tynkarskich i malarskich.
Dokonanie szczegółowego przeglądu technicznego budynku w celu określenia stanu
technicznego konstrukcji budynku zgodnie z książką obiektu. Wszystkie wady i uszkodzenia w wyniku
długotrwałej eksploatacji muszą być naprawione przed przystąpieniem do termomodernizacji
budynku.
1.2. Założenia obliczeniowe.
Dobierając technologię wykonania robót i materiały budowlane przyjęto następujące założenia
obliczeniowe dla przedmiotowego obiektu:
 strefa klimatyczna III,
 temperatura powietrza zewnętrznego tz = -20OC,
 temperatura powietrza wewnętrznego tw = +20OC,
 wilgotność względna powietrza zewnętrznego = 85%,
 wilgotność względna powietrza wewnętrznego = 55%.

Obliczeń dokonano w programie OZC. W wyniku przyjętych obliczeń przyjęto docieplenie elewacji
styropianem EPS 70-040 gr.15cm ościeży gr. 3 cm, z nałożeniem tynku mineralnego. Zaprojektowane
rozwiązanie spełnia warunek - współczynnik przewodzenia ciepła obliczony 0,223W/m2*K < 0,23
W/(m*K) - zgodne z obowiązującym współczynnikiem od 01 stycznia 2017 roku.
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Wyniki obliczeń:

Rozkład temperatur w projektowanej przegrodzie:

1.3. Ogólny program prac budowlanych.
Przeprowadzenie robót związanych z planowanym zamierzeniem składa się z prac
przygotowawczych i uzupełniających oraz prac właściwych.
Prace przygotowawcze i uzupełniające mają na celu doprowadzenie powierzchni elewacji do
stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac właściwych. Należą do nich następujące roboty:
• ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
• demontaż opierzeń blacharskich,
• wykonanie przedłużonych uchwytów dla zwodów odgromowych i rur spustowych,
• oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
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•
•
•

usunięcie wadliwych powłok tynkarskich,
naprawa ubytków i nierówności powierzchni murów,
wymiana parapetów na poszerzone o grubość ocieplenia,

Prace właściwe składają się z termomodernizacji poszczególnych elewacji. Dla likwidacji
mostków termicznych należy wykonać docieplenie ościeży okien i drzwi styropianem o grubości 2 do
5cm. w projekcie przyjęto 3cm. Ściany zewnętrzne do wysokości górnej krawędzi okien parteru należy
wzmocnić podwójną warstwą siatki. Dolna krawędź warstwy ocieplającej powinna być zabezpieczona
listwą „startową”. Narożniki pionowe ścian powinny być zabezpieczone.
Kolejnym zadaniem jest wykonanie powłok tynkarskich na elewacjach wraz z nałożeniem
warstwy malarskiej.
Odbiorowi podlegają następujące etapy prac budowlanych:
 przygotowanie podłoża,
 mocowanie styropianu oraz siatki,
 wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną,
 wykonanie warstwy elewacyjnej,
 wykonanie obróbek blacharskich,
 roboty malarskie.
Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj.: świeżo wykonane
tynki należy chronić przed słońcem i wiatrem [zbyt szybkie wysychanie grozi odparowaniem wody
przed związaniem zaprawy] oraz przed zbyt niskimi temperaturami [wyklucza się prowadzenie prac
przy temperaturach powietrza poniżej +5OC.
2. Technologia wykonania termomodernizacji.
2.1. Prace wstępne.
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany
betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych i
żużlobetonowych, itp., także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i
cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną.
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy
pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe, wykonane z materiałów silnie chłonących wodę [np.
gazobeton, cegła silikonowa] oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i
silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wyrównanie występujących ubytków i nierówności, a
następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża odbywa się poprzez naklejanie próbek. W tym celu należy
przygotować 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Nałożyć zaprawę klejącą [ok. 10mm na
całą powierzchnię] i przykleić w różnych miejscach, które wydają być się najsłabsze. Po upływie 3 dni
[w wymaganych warunkach] próbki odrywa się rękami, siłą skierowaną prostopadle do podłoża. Jeżeli
styropian ulegnie rozerwaniu – nośność i przyczepność jest wystarczająca. Jeżeli natomiast próbki
odejdą wraz z warstwą zaprawy, podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność i
po raz kolejny i próbę powtórzyć.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu.
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
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2.2. Przygotowanie podłoża.
Do prac przygotowawczych należy montaż rusztowań. Przed przystąpieniem do robót
właściwych należy także usunąć obróbki blacharskie, odciągnąć rury spustowe i zwody instalacji piorun
ochronnej. Przygotowanie powierzchni ścian polega na wykonaniu następujących czynności:
 oczyszczenie z warstwy pylącej,
 skucie odparzonych fragmentów tynku,
 oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentów północnej elewacji z grzybów, porostów i
nasycenie wodnym preparatem ochronnym,
 dokładnie oczyścić bądź skucie tynku ościeży okiennych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku ościeżnicy,
Wyrównanie podłoża dokonać w zależności od rodzaju wielkości ubytków:

rys włosowatych o szerokości mniejszej niż 2 mm nie ma potrzeby wypełniać,

nierówności podłoża do 10mm – należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę
cementową 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% [wag.],

przy nierównościach podłoża od 10 do 20mm – należy zastosować takie same rozwiązania
jak wyżej, ale wykonywać je kilku warstwach,

jeżeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyżej 20 mm, korzystniej jest nierówności
wykleić kawałkami styropianu o odpowiedniej grubości, a następnie zeszlifować do
wyrównania płaszczyzny ściany.
2.3. Warunki atmosferyczne.
Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podłoża i
otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwę zbrojoną wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0°C
w trakcie prac nie niższej niż -5°C po 8 godzinach od ich zakończenia, pozostałe prace w temperaturze
+5 °C do +30 °C. Elewacja powinna zostać na czas prac ociepleniowych osłonięta i zabezpieczona przed
wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem na
rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki. Prace ociepleniowe wykonywać w suchych
warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%).
2.4. Przyklejanie płyt styropianowych.
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami wybranej
technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawartości worka [25kg] do wiaderka z
odmierzoną ilością wody [około 5-5,5l] i wymieszanie całości mieszadłem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty
przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub
wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową
[pasmową]. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty
powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o
średnicy 8-12 cm.
Do klejenia można przystąpić po dokonaniu sprawdzenia przyczepności i nośności tynku. Płyty
styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, stosując mijankowy układ
spoin pionowych. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie.
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nierówności styków sąsiednich
korygować przez szlifowanie krawędzi packą tynkarską obłożoną papierem ściernym. Jeżeli na
powierzchni powstaną uszkodzenia, fragment ten należy wyciąć i po dopasowaniu wkleić kawałek
styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifować.
Grubość spoiny należy ustalać doświadczalnie, albowiem jest ona zależna od rodzaju tynku i
równości jego płaszczyzny. W praktyce grubość warstwy masy klejącej wynosi około 10mm. Przy
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większych wklęsłościach podłoża można zastosować do 25-30mm, z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie, poprzez
użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.
Płyt świeżo ułożonych nie należy dociskać ponownie lub przesuwać gdyż powoduje to
zmniejszenie przyczepności. Niewłaściwie przyklejoną płytę należy oderwać, zebrać zaprawę klejową
ze ściany oraz z płyty i ponownie ją przykleić. Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej
jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności
późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu
prac. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie naroży budynku, które nierówno mocno szpecą
gotową elewację. Płyty wkleja się mijankowo, wystawiając nieco krawędzie poza lico ściany. Po
związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym nożem i papierem ściernym wyprowadzić pionowo
krawędź. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej.
Po obłożeniu powierzchni elewacji płytami styropianowymi, należy wykonać uszczelnienia
styków styropianu ze stolarką okienną, drzwiową i obróbkami blacharskimi, przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych
oraz innych otworów elewacji przykleja się ukośne wkładki z siatki zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto
należy wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np.
aluminiowy kątownik ochronny.
2.5. Kołkowanie płyt.
Przyklejone płyty styropianu należy dodatkowo zamocować do ściany kołkami [dyblami,
łącznikami], gdy zaprawa klejąca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wcześniej, niż 24 godz. od ich
przyklejenia]. Standardowo stosuje się od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza się, opierając talerzyki o
powierzchnię ocieplenia i [zależnie od rodzaju kołka] wbija lub wkręca trzpienie do oporu. Prawidłowo
osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej, niż o 1 mm ponad powierzchnię
płyty, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu. Łączniki należy wbijać przed nałożeniem warstwy zbrojącej.
2.6. Klejenie tkaniny zbrojonej.
Trzy warstwy różnych materiałów składających się na ocieplenie muszą tworzyć wzajemnie
dopasowany układ termoizolacyjny, osłaniający elewację tak przed urazami mechanicznymi jak i
wpływem czynników atmosferycznych.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm grubości
gładź z kleju wybranej firmy, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu,
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność
przez około 10-30 minut, w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju
należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojoną. Drugą warstwę zaprawy trzeba nakładać, gdy
podkład jest jeszcze świeży. Poszczególne pasma siatki należy układać pionowo lub poziomo z
zakładem szerokości min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia.
Przed rozpoczęciem osiatkowania wkleić należy drewniane, zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw oświetleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W części parterowej, a
także na cokołach [jeżeli są ocieplane], należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojonej lub tzw. siatkę
pancerną. Trwałość wykonanego ocieplenia zależy w dużej mierze od właściwie zakończonej siatki na
krawędziach i obrzeżach ocieplanych płaszczyzn:
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połączenia siatki płaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa cokołowa
dolna i listwa górna],
 zakłady poszczególnych pasów,
 wywinięcia siatki na ościeża.
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż
po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.


2.7. Wykonanie podkładu tynkarskiego.
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Nakładając w jednej warstwie, przy pomocy pędzla
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12
godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy,
w sytuacji, gdy np.: w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych [zima] nie jest możliwe
nałożenie tynków.
2.8. Nakładanie tynku szlachetnego.
Zewnętrzną warstwę systemu może stanowić samodzielnie wyprawa z tynku
cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania
warstwy wykończeniowej można przystąpić po ok. 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Można
stosować dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, mozaikowe,
silikatowe lub
silikonowe. Powierzchnię tynku można opcjonalnie malować farbami przeznaczonymi dla tynku
wybranego producenta. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną w kartach
technicznych poszczególnych wyrobów.

2.9. Obróbki blacharskie.
Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ocieplanych ścian.
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do
kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie
dopasowanych wycięciach w styropianie lub w inny sposób, zapewniający trwałe i szczelne
zamocowanie do ścian.

2.10. Zastosowane materiały.
System ociepleń winien posiadać Aprobatę Techniczną ITB, krajową Deklarację Zgodności.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób
budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie tzw. składanek, czyli stosowanie wyrobów
nie objętych aprobatą techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.
Zgodnie z treścią Aprobaty Technicznej ITB, w wybranym systemie mogą być stosowane wyroby
zgodnie z poniższym wykazem:
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Mocowanie izolacji cieplnej – podstawowe zaprawa klejąca ,
Wyroby do izolacji cieplnej płyty styropianowe (EPS),
Uwaga. Mogą być stosowane płyty o wytrzymałości na rozciąganie TR80, pod warunkiem że zostały
objęte Rekomendacją Techniczną i Jakości ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Mocowanie izolacji cieplnej – dodatkowe. Łączniki tworzywowe z trzpieniem plastikowym,
dopuszczone do obrotu.
Warstwa zbrojona - zaprawa klejąca wraz z siatką z włókna szklanego ,.
Warstwa zewnętrzna
Tynk cienkowarstwowy (mineralny lub akrylowy) + preparat gruntujący
Farba

2.11. Szczegóły rozwiązań budowlanych.

(1) ściana konstrukcyjna
(2) warstwa mocująca
(3) izolacja termiczna
(4) warstwa zbrojona
(5) warstwa gruntująca
(6) warstwa elewacyjna

Układ warstw termomodernizacji od wnętrza na zewnątrz.
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Ocieplenie ościeży okiennych.

Strona | 13

Remont obiektu
ul. Sienkiewicza 28

Ocieplenie ścian pod otworami okiennymi.
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Ocieplenie nadproży okiennych.
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01 uszczelka przeciwdeszczowa z impregnowanej miękkiej pianki z tworzywa sztucznego
02 profil cokołowy, mocowany do ściany w odstępach 30cm
03 szczelina wypełniona styropianem, d = 30 mm
Szczelina dylatacyjna w narożniku wklęsłym.

Strona | 16

Remont obiektu
ul. Sienkiewicza 28

08 profil cokołowy, mocowany do ściany w odstępach 30 cm,
09 uszczelka przeciwdeszczowa, impregnowana taśma z miękkiej pianki z tworzywa sztucznego,
10 obwodowa izolacja termiczna z płyt styropianowych o obniżonej chłonności wody,
11 zbrojona warstwa klejowa i tynk cokołowy, zbrojenie podwójne lub wzmocnione specjalną siatką o
dużej wytrzymałości.
Połączenie z cokołem przy nieogrzewanej piwnicy.
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3. Remont dachu
Więźba dachowa zachowana w dobrym dobrym, przewidziana do lokalnych napraw i wymiany
elementów konstrukcyjnych (wzmocnienie fragmentaryczne krokwi dachowych i elementów
drewnianych), oraz do wzmocnienia elementów konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe to dachówka
cementowa na zaprawie cementowej oraz pokrycie papowe bitumiczne typu „onduline”. Widoczne
liczne ubytki i wykruszenia dachówek spowodowane korozją atmosferyczną. Stan ogólny zły,
wymagający naprawy.
Obróbki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadają się jedynie do wymiany. Brak płotka
przeciwśniegowego.
Kominy - widoczne pojedyncze spękania i ubytki tynków na kominach, zwłaszcza w okolicy czapki
kominowej. Czapki kominowe wykonane z cegły ceramicznej z widocznymi wykruszeniami. Brak
przeciw spadków i fatalna izolacja obróbek blacharskich powoduje zaciekanie i zawilgocenie
elementów konstrukcyjnych więźby.
Rynny i rury spustowe i obróbka pasów rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany.
Instalacja odgromowa - brak instalacji odgromowej.
Pokrycie dachowe jest w złym stanie. Dachówki uległy korozji atmosferycznej i z łatwością się kruszą.
Brak izolacji folii wstępnego krycia wpływa bardzo niekorzystnie na szczelność istniejącego pokrycia
dachowego oraz narażeniem więźby dachowej i stropów poniżej na zawilgocenia z widocznymi
śladami uszkodzenia.
Po zdjęciu dachówek należy ocenić stan elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, a elementy
zniszczone należy wymienić i uzupełnić na nowe.
Obróbki blacharskie projektuje się z blachy powlekanej, w kolorze naturalnym gr.0,7mm. Przewiduje
się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe.
Projektuje się kominy do przemurowania cegłą klinkierową.
Projektuje się wymianę okrycia dachowego z istniejącej dachówki cementowej i pokrycia bitumicznego
na dachówkę ceramiczną zakładkową angobowaną.
Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego, demontażu istniejących obróbek
blacharskich, usunięciu łat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania itd., demontażu pozostałości
instalacji odgromowej należy dokonać oceny technicznej konstrukcji elementów dachu.
Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu projektuje się folię wstępnego krycia, a następnie
projektuje się równolegle do krokwi kontrłaty 50x25mm dostosowane do rozstawu krokwi oraz łaty o
wymiarach 40mm x 50mm w rozstawie max. 30 cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki).
Układ warstw dachu:
- dachówka ceramiczna typu naturalna czerwień lub brązowa,
- łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 5x4cm ,
- kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 5x2,5cm w rozstawie krokwi
- folia dachowa wstępnego krycia (o gramaturze min 150 g/m2)
- istniejąca konstrukcja dachu
Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich, obróbki dachowe w kolorze zgodnym z
pokryciem dachowym, najbardziej zbliżonym do koloru dachówki.
Do wykończenia dachu stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych
montażowych danego producenta dachówki ceramicznej.
Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem.
Wyłazy dachowe - należy wymienić.
Projektuje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych, a także rury spustowe.
Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek blacharskich najbardziej zbliżonym do koloru dachówki.
W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i
kolorystyczną z istniejącymi elementami. Zalecana średnica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.
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Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać montaż instalacji
odgromowej na kominach i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu
montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów.
Zakres prac
− wymiana elementów przewodów instalacji odgromowej,
− wykonanie nowych uchwytów,
− Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,
− Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i pomiarów
rezystancji) – odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-IEC 610241:2001/Ap1:2002) i norm związanych
Kominy
Z uwagi na zły stan techniczny kominów przewiduje się :
− przemurowanie kominów z cegły klinkierowej,
− wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe.
− wykonanie obróbek blacharskich
Uwaga: przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokół kominów należy ochronić przed
przypadkowym przecięciem i zniszczeniem
1.1. Wzmocnienie konstrukcji dachu
Po odsłonięciu drewnianej konstrukcji dachu należy dokonać jej dokładnej oceny wizualnej. W
przypadku stwierdzenia silnej korozji biologicznej lub nadmiernego zniszczenia fizycznego dokonać
wymiany elementów lub wykonać nadbitki, przypadki trudne do oceny konsultować z inspektorem
nadzoru lub konstruktorem w ramach nadzorów.
Podczas oględzin muszą zostać zauważone a następnie usunięte wszystkie zagrzybione, zbutwiałe
albo w znacznym stopniu uszkodzone przez owady elementy lub ich części – nawet te, które znajdowały
się w sąsiedztwie grzybni. Pojedyncze stare łaty, które nie są uszkodzone, można ponownie
wykorzystać. Jednak wszystkie stare łaty i tak trzeba zerwać, bo rozstaw między nimi nie będzie
pasował do nowego pokrycia. W miejsce usuniętych elementów trzeba wstawić nowe. Do naprawy
drewnianej więźby dachowej należy stosować drewno suche, impregnowane, bez dużych sęków,
śladów sinizny oraz drewno nie uszkodzone przez owady. Zaleca się do naprawy użyć drewna klasy
minimum C24. Wszystkie drewniane elementy, które są używane do naprawiania więźby, powinny być
wcześniej zaimpregnowane – najlepiej ciśnieniowo. Wymianę nośnych elementów więźby wykonać po
wcześniejszym ich odciążeniu czyli podparciu sąsiadujących z nim fragmentów więźby.
Osłabione, porażone biologicznie końce krokwi należy wzmocnić. Po uprzednim usunięciu warstwy
zniszczonego drewna i ociosaniu krokwi, przybić z obu stron nakładki z desek (nadbitki) grubości 3550 mm i szerokości równej szerokości krokwi. Bardzo zniszczone końce krokwi należy usunąć, a
uszkodzony odcinek zastąpić nowym elementem (sztukówką), łącząc go z zachowaną częścią krokwi na
zakład zwykły, nie krótszy niż dwie grubości krokwi. Tak dopasowaną sztukówkę wzmocnić
gwoździami, śrubami lub klamrami.
Porażone biologicznie końce płatwi należy wymienić, stosując sztukówkę. Połączenie sztukówki z
płatwią należy wykonać poprzez przykręcenie śrubami dwóch ceowników po obu stronach płatwi.
Elementy, które nie zostały zaatakowane przez grzyby ani inne szkodniki, ale wykazują nadmierne
ugięcie lub braki fizyczne należy wzmocnić przez dwustronne przybicie lub przykręcenie desek o
grubości 25–32 mm. Deski powinny mieć długości 1/2 – 2/3 długości wzmacnianego elementu i
powinny być zamocowane w środku ich długości. W efekcie elementy zostaną pogrubione, w miejscu,
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gdzie działa na nie największa siła. Bardzo ważne jest solidne przymocowanie desek, tak by
„pracowały” wraz z wzmacnianym elementem.
W przypadku stwierdzenia podczas oględzin, że rozluzowane są złącza elementów drewnianych
więźby to należy je naprawić. Naprawa tego rodzaju uszkodzeń polega przede wszystkim na dobiciu
wystających gwoździ, dokręceniu nakrętek na śrubach oraz wprawieniu wstawek lub klinów. Do
naprawy złącz elementów drewnianych więźby można użyć metalowych łączników ciesielskich.
Łączniki te wykonane są w formie płytek lub perforowanych profili z wysokogatunkowej blachy
stalowej. Wybór złącza zależny jest od kształtu połączenia i rodzaju łączonych elementów. Metalowych
łączników ciesielskich należy użyć do wykonania połączeń wszystkich nowych elementów więźby.
Stosując metalowe łączniki ciesielskie należy pamiętać, żeby były oznaczone znakiem CE.
Po naprawieniu więźby dachowej elementy drewniane należy zaimpregnować. Elementy
drewniane należy pokryć preparatami owado- i grzybobójczymi. Proces impregnacji jest bardzo ważny
i należy przeprowadzić go z dużą dokładnością. Drewno dobrze zaimpregnowane środkami
chemicznymi jest nie tylko odporniejsze na jego szkodniki, ale posiada niższe własności higroskopijne i
jest odporniejsze na wahania otaczającego go mikroklimatu poddasza. Impregnaty mogą być nanoszone
spryskiwaczem, pędzlem, wałkiem albo wcierane szczotkami. Najlepiej gdy spryskiwanie lub
malowanie więźby jest powtarzane kilka razy – zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się
zastosowanie preparatu Fobos M-2F. Preparat ten jest preparatem solnym, jednoskładnikowym. Fobos
M-2F, przygotowany w postaci 20% roztworu wodnego, nanosi się na drewno 5 –8 krotnie, w 1–2
godzinnych odstępach czasowych aż do uzyskania naniesienia w ilości 1 kg na 1 m2, co odpowiada 200
g handlowego preparatu. Drewno zabezpieczone w podanych ilościach, zgodnie z obowiązującą metodą
badań palności (BN-87/8826-02) jest materiałem trudno zapalnym. Natomiast skuteczność ochrony
drewna przed owadami i grzybami, wynosi już po nałożeniu 56 g/m2 preparatu. Dopuszcza się
stosowanie innych preparatów o właściwościach zbliżonych do zalecanego.
Warunki p. poż.
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku.
Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich
elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym typu Ogniochron.
Pozostałe warunki wykonania robót
−
−
−
−
−
−
−

przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu.
stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;
prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.”
Prace rozbiórkowe, impregnacyjne i remontowe należy powierzyć wykonawcy posiadającemu
doświadczenie w realizacji tych prac, posiadającemu stosowne uprawnienia.
wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz
ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i
przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym.
Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ITB tom I, wydawnictwo
Arkady.

Materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między innymi:
−
−
−

aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
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−
−
−
−

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa zgodności oraz uzyskać aprobatę
Inspektora
Nadzoru.
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4. Remont cokołu i detale architektoniczne – okładziny klinkierowe
Projektuje się odtworzenie cokołu poprzez docieplenie i wykonanie okładziny z cegły
klinkierowej zbliżonej wyglądem do istniejącego wystroju elewacji. Szczegóły wykończenia elewacji
pokazano na szczegółowych rysunkach projektu budowlanego.
Z uwagi na pokrycie elewacji dociepleniem projektuje się wykonanie okładzin ściennych tak aby
nawiązać się nowoprojektowaną elewacją do istniejącego charakteru elewacji ceglanej.
Projektuje się, okładziny z cegły klinkierowej wokół otworów okiennych i drzwiowych, w narożnikach
budynku oraz odtworzenie środkowego gzymsu ceglanego.
Na elewacji tylnej szpalety projektuje się w tynku barwionym zgodnie z rysunkami projektu
budowlanego.
5. Kolorystyka.
Dobór kolorystyki w porozumieniu z inwestorem - zgodnie z załączonymi rysunkami
architektonicznymi.
6. Zapewnienie jakości wykonania robót budowlanych.
W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonanych ociepleń
metodą „bezspoinową”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów i wykonawców zasad ujętych
w niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.
Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujące odbiory częściowe:
• jakości przygotowania podłoża ściennego,
• jakości zamocowanych płyt termoizolacyjnych,
• jakości warstwy zbrojonej,
• robót tynkarskich,
• nowo wykonanych obróbek blacharskich.
Inwestor dokonuje odbioru końcowego z uwzględnieniem:
• zapisów w dzienniku budowy,
• protokołów odbiorów częściowych,
a także ocenia następujące elementy ocieplenia:
• równość powierzchni, wg wymagań normowych [II kategoria tynków zewnętrznych],
• jednolitość faktury,
• jednolitość kolorów,
• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodności z dokumentacją,
• prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.
7. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne oraz
powinny odpowiadać ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze muszą
być prowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” [tom I „Budownictwo ogólne”], odpowiednimi instrukcjami ITB [dla elementów
systemowych], technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz specyfikacjami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
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jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami).
8. Wytyczne przeciwpożarowe i bhp.
Przy rozwiązaniach materiałowych zachowano przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie
roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod upoważnionym nadzorem,
zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47, poz. 401]. Obiekt nie wymaga
wykonania ekspertyzy budowlanej .
9. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
W czasie realizacji robót montażowych należy stosować się do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)
Zakres robót zamierzenia i kolejność ich realizacji.
• Ogrodzenie i zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy,
• Demontaż pokrycia dachu,
• Demontaż instalacji odgromowej,
• Demontaż opierzeń blacharskich,
• Wymiana parapetów,
• Wykonanie nowego pokrycia dachu,
• Oczyszczenie elewacji z kurzu i farby,
• Usunięcie ubytków i nierówności powierzchni,
• Przyklejanie i kołkowanie styropianu,
• Wykonanie warstwy zbrojonej,
• Wykonanie podkładu tynkarskiego,
• Wykonanie tynków zewnętrznych oraz ościeży,
• Malowanie elewacji farbami,
• Montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń z blachy ocynkowanej.
• Remont klatek schodowych,
• Demontaż rusztowania oraz ogrodzenia placu budowy.
Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi .
Na terenie działki nie znajdują się żadne zabudowania poza budynkiem w którym przewidziano
prace remontowe. Podziemne uzbrojenie terenu [rurociągi, kanalizacja, kable energetyczne] – należy
upewnić się co do wyłączenia z eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji
energetycznych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to:
• Porażenie prądem elektrycznym z nieodłączonych instalacji elektrycznych lub użytkowanych
przez pracowników elektronarzędzi.
• Zapylenie w trakcie wyrównywania ubytków w tynku.
W czasie remontu obiekt będzie eksploatowany [budynek wielorodzinny].
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Środki techniczne i organizacyjne
wykonywania robót budowlanych .

zapobiegające

niebezpieczeństwom

wynikającym

z

• Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić instruktaż BHP, oparty na
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 roku]. Nie jest wymagane opracowanie
planu BiOZ przez kierownika budowy .
10. Zakres oddziaływania inwestycji.
Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 5, Ustawy Prawo Budowlane, oraz w nawiązaniu do
Rozporządzenia MTBiGP z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.) w
projekcie budowlanym, należy zamieścić informację o oddziaływaniu obiektu na otoczenie.
Oddziaływanie niniejszego obiektu na otoczenie, zamyka się w granicach budynku mieszkalnego i
lokalów mieszkalnych oraz działki nr 30/5 do których wspólnota posiada tytuł prawny.
Z uwagi na zakres prac w obrębie jednego budynku i nie ingerowaniu poza jego obszar, całkowity
zakres oddziaływania prac i robót budowlanych zamyka się w granicach jak wyżej. Przedmiotowa
inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Opracował:
inż. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inż. PAWEŁ JAWOREK
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