
 

OPIS TECHNICZNY 
Do  przetargu na wykonanie izolacji 

Pionowej i poziomej Budynku Szkoły Liceum Nr 1 w Prudniku 
w Prudniku ul. Gimnazjalna 2 

 
 

 
1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 

obiektów: 
Opracowanie  obejmuje wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian  
zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych w 
nim zmian a mianowicie: 
Działka na której jest planowana inwestycja jest działką zabudowaną budynkiem 
Liceum  nr 1 w sąsiedztwie istniejącej zabudowy . Teren jest ogrodzony , posiada 
wjazd na posesje z drogi lokalnej .  
 

3. Projektowany zakres inwestycji  
Projekt przewiduje  wykonanie przy istniejącym budynku  izolacji pionowej i 
wewnątrz poziomej izolacji przeciwwilgociowej co nie narusza istniejącego 
zagospodarowania terenu działki . 
W związku z zakresem planowanych prac należy przy wykonywaniu izolacji 
pionowej wykonać 
- rozbiórki istniejącej opaski betonowej 
- wykonanie wykopu przy istniejących fundamentach ścian zewnętrznych 
budynku Liceum ze złożeniem ziemi na odkład 
-następnie należy wykonać oczyszczenie odsłoniętej ściany budynku z ziemi i 
gliny. 
- wykonanie gruntowania ścian poprzez naniesienie preparatu gruntującego 
asfaltowego 
- wykonanie izolacji pionowej z mas bitumicznych uszczelniających na 
wyrównanym i zagruntowanym podłożu. 
- zasypanie ziemię z wykopów bez naruszania wykonanej izolacji pionowej 
ubijając zasypywana ziemię warstwami co 30 cm ubijakiem 
- wykonanie podłoża pod opaskę betonową wokół budynku z mieszanki żwirowo- 
piaskowej grub. 20 cm 
Wykonanie opaski betonowej grub. 8 cm ze spadkiem od budynku 1,5% z betonu 
klasy B-15. 
Przy wykonywaniu prac ziemnych należy teren budowy zabezpieczyć przed  
dostępem osób trzecich na plac budowy jak również dokonać podesty i pomosty 
dla użytkowników budynku tym bardziej że wykonywanie prac budowanych 
odbywa się przy użytkowanym obiekcie szkolnym. 
Gruz i ziemie pozostała z wykopów należy wywieść na wysypisko . 
Teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 
 



 
 
 
 
Przy wykonywaniu izolacji poziomej na podstawie iniekcji należy stosować się do 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004  
Dz.U. Nr 202 poz. 2072  
Zakresem prac objęto wszystkie zewnętrzne ściany budynku głównego  
wewnątrz budynku głównego. 
Izolacja pozioma polega na wykonaniu odwiertów w ścianie budynku zgodnie do 
zastosowanej technologii. 
Odwiert należy wykonać na głębokość ścian minus 5 cm  w odstępnie 12-15 cm 
pod kątem 15-12o od poziomu posadzki piwnicy. 
Po wykonaniu odwiertu należy każdy odwiert przedmuchać sprężonym 
powietrzem celem wyeliminowania jego  z możliwości zatkania poprzez pyły 
wiercenia oraz skierowanie strumienia wody ok. 0,5 l  który poza nawilżeniem 
wypłukuje  z otworu wszelkie przeszkody w penetracji środka iniekcyjnego. 
Stwierdzeniem drożności otworu jest wydobywający się strumień powietrza bez 
zanieczyszczeń. 
W tak przygotowane otwory należy po ok. 30 min po nawilżeniu  wprowadzić 
środek iniekcyjny zgodnie instrukcją autora patentu .Środki są chronione 
patentem i nie ma ich dostępnych w obrocie towarowym. 
Następnie należy zastosować się do instrukcji wykonania przedłożonej przez 
właściciela patentu. Dodatkowo należy dokonać kontroli wykonanej iniekcji po 
wykonaniu po upływie 6 m-cy i należy  sprawdzić spadek wilgotności masowej 
muru na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu górnych otworów przegrody 
iniekcyjnej . Jeżeli spadek wilgotności wynosi co najmniej 50% należy uznać że 
prace iniekcyjne zostały wykonane prawidłowo. 
Po wykonaniu odwiertów i wprowadzeniu środka iniekcyjnego należy teren 
budowy uporządkować. Gruz z odwiertów usunąć z budynku. 
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