Remont elewacji ul. Śląska 33 – zakres robót
•

Elewacja frontowa

1. Wymiana okien strychowych (2 szt.) wraz z zamontowaniem brakujących podokienników,
2. Wymiana skorodowanych i nienadających się do użytku rynien,
3. Wymiana obróbek blacharskich gzymsów i okapów,
4. Wymiana rury spustowej nienadającej się do użytku,
5. Zachowanie ozdobnych elementów w tynku, oczyszczenie z należytą starannością
i przemalowanie
6. Zamontowanie brakujących podokienników,
7. Usunięcie z elewacji wystających elementów tj. haki itp.
8. Odtworzenie tynków opasek okiennych,
9. Oczyszczenie cegły klinkierowej, uzupełnienie spoin, uzupełnienie brakujących

i/lub

uszkodzonych fragmentów,
10. Uporządkowanie kabli energetycznych; ułożenie kabli na atestowanych hakach oddalonych
od elewacji min 10 cm; wykonanie iluminacji świetlnej (5 punktów świetlnych),
11. Wymiana numeratora na podświetlany, pasujący do elewacji,
12. Naprawa podokienników betonowych i uzupełnieni podokienników z blachy,
13. Malowanie krat okiennych,
14. Odkucie głuchych tynków i wykonanie nowych
15. Odtworzenie boni wraz z malowaniem elewacji na poziomie parteru farbami elewacyjnymi.
•

Elewacja tylna

1. Przemurowanie pęknięć w murach ceglanych,
2. Uzupełnienie brakujących cegieł,
3. Wypełnienie spoin, wykonanie nowych spoin.
•

Elewacja boczna

1. Wymiana obróbek blacharskich wieńczących ścianę,
2. Wymiana nienadających się do użytku rur spustowych,
3. Uporządkowanie kabli energetycznych; ułożenie kabli na atestowanych hakach oddalonych
od elewacji min 10 cm,
4. Usunięcie baneru reklamowego,
5. Przygotowanie powierzchni ściany pod ocieplenie styropianem,
6. Uzupełnienie „głuchych” tynków,

7. Wymiana metalowej kraty wentylacyjnej,
8. Wykonanie cokolika na wysokość 0,8m z tynku mozaikowego wraz z opaską wzdłuż ściany
z obrzeży chodnikowych i kruszywa
•

Elewacja boczna (od strony ul. Śląskiej 31)

1. Wymiana obróbek blacharskich wieńczących ścianę,
2. Wymiana nienadających się do użytku rur spustowych,
3. Uzupełnienie brakujących cegieł,
4. Wymiana tynków zewnętrznych.
•

Brama wjazdowa

1. Demontaż starej ościeżnicy, montaż nowej bramy drewnianej dwuskrzydłowej z naświetlem
wyposażonej w okucia, samozamykacz i potrzebny osprzęt,
2. Odbicie głuchych tynków, przetarcie pozostałych, malowanie ścian powyżej lamperii farbą
elewacyjną,
3. Odbicie głuchych tynków, przetarcie pozostałych, malowanie ścian lamperii farbą
elewacyjną,
4. Uzupełnienie cokolika,
5. Uzupełnienie ubytków tynku podsufitki, malowanie podsufitki,
6. Naprawa stopni przy wejściach na klatki schodowe,
7. Zabezpieczenie

klimatyzatorów

na

czas

remontu,

zabezpieczenie

wsporników

antykorozyjnie.
•

OGÓLNE
Roboty z rusztowania elewacyjnego oraz zwyżki, zabezpieczenie przeciw ptakom okienek
strychowych i gzymsu, zajęcie pasa drogowego od strony ul. Śląskiej

Numeracja zgodnie z załącznikiem – dokumentacja fotograficzna

