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Segment 1 Segment 3Segment 2

Magazyn
segmentu 2

Magazyn
segmentu 3

Garaże
segmentu 6

Zestawienie powierzchni do malowania:
Garaże segmentu 6

sufit - konstrukcja z płyt korytkowych
pow. 116,93m2 - (6x0,22x5,6)
+ (7 x 9 x 2 x 0,1 x 2,78) = 109,54 + 35,03
= 144,57 m2

dźwigary dachowe:
6 x (0,22x5,6 + 0,4x5,6 + 0,4x5,6)
= 6 x 5,712m2 = 34,27 m2

ściana w osi B z luksferami :
36,04 + 7 x (2,0x0,1 + 4x0,2) = 43,04 m2

ściany w osiach 3 i 4:
2 x 13,6 m2 = 27,2 m2

ściana w osi C (z drzwiami):
13,58 + 7 x 0,3 x (2,34 +2,4 +2,4)  = 28,57 m2
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Zestawienie powierzchni do malowania:
Magazyn segmentu 3

sufit - konstrukcja z płyt korytkowych
pow. 116,93m2 - (6x0,22x5,6)
+ (7 x 9 x 2 x 0,1 x 2,78) = 109,54 + 35,03
= 144,57 m2

dźwigary dachowe:
6 x (0,22x5,6 + 0,4x5,6 + 0,4x5,6)
= 6 x 5,712m2 = 34,27 m2

ściana w osi B z wnękami :
32,06 + 7 x (2,0x1,0 + 6x0,2) = 54,46 m2

ściany w osiach 3 i 4:
2 x 13,6 m2 = 27,2 m2

ściana w osi A (z drzwiami):
13,58 + 7 x 0,3 x (2,34 +2,4 +2,4) = 28,57 m2

Zestawienie powierzchni do malowania:
Magazyn segmentu 2

sufit - konstrukcja z płyt korytkowych
133,17m2 - (7x0,22x5,6) + (8 x 9 x 2 x 0,1 x 2,78)
= 133,17 - 8,624 + 40,032 = 164,58 m2

dźwigary dachowe:
7 x (0,22x5,6 + 0,4x5,6 + 0,4x5,6)
= 7 x 5,712m2 = 39,98 m2

ściana w osi B z wnękami :
36,84 + 8 x (2,0x1,0 + 6x0,2) = 62,44 m2

ściany w osiach 2 i 3:
2 x 13,6 m2 = 27,2 m2

ściana w osi A (z drzwiami):
18,15 + 8 x 0,3 x (2,34 +2,4 +2,4) = 35,29 m2

Odwodnienie dachu wykonać
w systemie podciśnieniowym Geberit Pluvia.
Orurowanie systemowe prowadzić w nowych
warstwach termoizolacji oraz wewnątrz
pomieszczeń Magazyn segmentu 2 i
Magazyn segmentu 3. Deszczówkę kierować
orurowaniem do istniejącej kanalizcji w
punktach Rd1, Rd2, Rd3 na poziomie gruntu.

Magazyn segmentu 3 i Garaży segmentu 6
przewiduje się remont ścian wewnętrznych
oraz sufitów uszkodzonych zaciekami wody
deszczowej:

· Przygotowanie podłoża przez mechaniczne
wyczyszczenie i zmycie powierzchni ścian
wewnętrznych i sufitów wodą
· Odkażenie ścian przy użyciu preparatu
grzybobójczego Ceresit CT 99
· Zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntującym CERESIT CT 17
· Wykonanie uzupełnienia uszkodzonych
tynków zaprawą tynkarską Ceresit CT-22

Na całej powierzchni ścian i sufitów
Magazynów segmentów 2 i 3 oraz Garaży
segmentu 6 :

· Zmycie i zagruntowanie malowanych
powierzchni preparatem gruntującym
CERESIT CT 17
· Wymalowanie powierzchni ścian
wewnętrznych i sufitów odpowiednio do
wysokości 150cm od powierzchni posadzki -
dwie warstwy farby olejno-ftalowej,  powyżej
150cm nad powierzchnią posadzki - dwie
warstwy farby akrylowej białej

Odwodnienie dachu wykonać w systemie
podciśnieniowym Geberit Pluvia do 12 l/s.

Rd1, Rd2, Rd3 - odprowadzenie wód
deszczowych z dachu na poziom gruntu

Rd3

orurowanie systemu Pluvia
z podgrzewaniem

wpust dachowy Geberit Pluvia
z poziomym odpływem
z wodoodpornym kołnierzem
przyłączeniowym
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wpust dachowy Geberit Pluvia
z wodoodpornym kołnierzem przyłączeniowym
z poziomym odpływem wody

spadek w kierunku spustu o nachyleniu
1,0% (max.1,5%) ukształtować
ze styropianu spadkowego EPS 039

w istniejących
kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki
i obróbki blacharskie
kołnierzy

odwodnienie awaryjne dachu
wykonać jako rzygacz 40x10cm

dolną krawędź rzygacza umieścić 5cm
powyżej poziomu wpusów dachowych

odwodnienie awaryjne dachu
wykonać jako rzygacz 40x10cm
dolną krawędź rzygacza umieścić 5cm
powyżej poziomu wpusów dachowych

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku wpustów;
pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm
dla połączenia z nową papą

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową,
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową,
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową

bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową

bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

spadek w kierunku spustu o nachyleniu
1,0% (max.1,5%) ukształtować
ze styropianu spadkowego EPS 039

spadek w kierunku spustu o nachyleniu
1,0% (max.1,5%) ukształtować
ze styropianu spadkowego EPS 039

przy istniejących
kominkach wentylacyjnych
wykonać kontrspadki
ze styropianu
spadkowego EPS 039

ścianki attykowe zabezpieczyć
przez wywinięcie izolacji p-wodnej
do wysokości 30 cm nad krawędź

styku z dachem i wykonanie
obróbki blacharskiej

istniejąca
obróbka

blacharska

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie izolacji
p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

spadek w kierunku spustu o nachyleniu
1,0% (max.1,5%) ukształtować
ze styropianu spadkowego EPS 039

jako odwodnienie awaryjne wykonać
szczelny przelew szerokości 70cm
na niższą połać dachu, jego dolną
krawędź umieścić 5,0 cm powyżej

poziomu wpusów dachowych

wpust dachowy Geberit Pluvia
z wodoodpornym kołnierzem przyłączeniowym
z poziomym odpływem wody

wpust dachowy Geberit Pluvia
z wodoodpornym kołnierzem przyłączeniowym
z poziomym odpływem wody

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie izolacji
p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź styku

z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku wpustów;
pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć

drugi pas wywinąć z zapasem 20cm
dla połączenia z nową papą

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie
izolacji p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź
styku z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie
izolacji p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź
styku z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie
izolacji p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź
styku z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej
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Odwodnienie dachu wykonać w systemie
podciśnieniowym Geberit Pluvia do 12 l/s.

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.
Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.
Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalna
wierzchniego krycia.
Należy zabezpieczyć ścianki attykowe
poprzez wywinięcie izolacji przeciwwodnej
do wysokości 30 cm ponad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki
blacharskiej.

Rd1, Rd2, Rd3 - odprowadzenie wód
deszczowych z dachu na poziom gruntu

Rd3

orurowanie systemu Pluvia
z podgrzewaniem

wpust dachowy Geberit Pluvia
z poziomym odpływem
z wodoodpornym kołnierzem
przyłączeniowym

W6

Informacje dotyczące konserwacji dachu
Należy regularnie przeprowadzać konserwację
dachów płaskich i rynien. Aby zapobiec
zatkaniu systemu odprowadzania wody,
należy usuwać zabrudzenia i ewentualnie
porastające rośliny oraz w odpowiednim
czasie usuwać liście. Te prace należy
wykonywać odpowiednio często, zależnie od
określonych warunków środowiskowych.
Jednocześnie należy również usuwać
zabrudzenia z wpustu dachowego postępując
zgodnie z rysunkami. O terminach
czyszczenia decyduje na miejscu właściciel
budynku, który powinien wyznaczyć w tym
celu odpowiednią osobę, np. konserwatora.

1:100

RZUT
DACHU

RZUT DACHU

skala
1:20

odwodnienie
awaryjne rzygacz
40x10cm z blachy
ocynkowanej
powlekanej
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Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

24
0

19
0

+2,50
60

43
0

617 24 617

434 183

47
0

24
0

23
0

20
0

blacha dylatacyjna
tytanowo-cynkowa
grubości 0,55mm
perforowana w dolnej
fałdzie otworami
25mm co 100,0cm
mocowanie kołakami
do betonu co 70cm

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku spustów

pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm

dla połączenia z nową papą

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze styropianu spadkowego

w istniejących kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki i obróbki

blacharskie kołnierzy

ścianki attykowe zabezpieczyć
przez wywinięcie izolacji p-wodnej
do wysokości 30 cm nad krawędź

styku z dachem i wykonanie
obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem
i wykonanie obróbki blacharskiej

Konstrukcja nośna (dach betonowy z płyt korytkowych)
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy
Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

ABC

ABC

Segment 1Segment 4

~ 6 % ~ 6 %

Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.

Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalną
wierzchniego krycia.
Ścianki attykowe zabezpieczyć poprzez
wywinięcie izolacji przeciwwodnej do wys.
30 cm ponad krawędź styku z dachem
oraz wykonanie obróbki blacharskiej.

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.

1:50

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY
A-01

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-01
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Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

1 340

656 28 636 20

24
0

85

12
0

80 32
5

±0,00

+1,70

+2,50

60

239

30

560 102 560

26
5

40

22
0

płyty korytkowe
prefabrykowane 60cm

stalowe słupy wzmacniające
dźwigary dachowe

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku spustów
pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm
dla połączenia z nową papą
spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

w istniejących kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki i obróbki
blacharskie kołnierzy

ścianki attykowe zabezpieczyć
przez wywinięcie izolacji p-wodnej
do wysokości 30 cm nad krawędź
styku z dachem i wykonanie
obróbki blacharskiej

płyty korytkowe
prefabrykowane 60cm

stalowe słupy wzmacniające
dźwigary dachowe

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

A B C

A B C

Konstrukcja nośna (dach betonowy z płyt korytkowych)
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy

Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

Segment 3 Segment 6

~ 6 %~ 6 %

blacha dylatacyjna
tytanowo-cynkowa
grubości 0,55mm

perforowana w dolnej
fałdzie otworami

25mm co 100,0cm
mocowanie kołakami

do betonu co 70cm

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.

+1,70

+2,50

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku spustów
pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm
dla połączenia z nową papą

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

w istniejących kominkach
wentylacyjnych wymienić
daszki i obróbki blacharskie

orurowanie prowadzące w pomieszczeniach
nieogrzewanych należy wyposażyć
w podgrzewanie kablowe sterowane termostatami

Dach betonowy z płyt korytkowych
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy

Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

płyty korytkowe
prefabrykowane 60cm

(istniejące)

blacha dylatacyjna tytanowo
-cynkowa grubości 0,55mm
perforowana w dolnej fałdzie
otworami 25mm co 100,0cm
mocowanie kołakami co 70cm

60

Paroizolacja

orurowanie prowadzące
w izolacji wyposażyć

w podgrzewanie kablowe

Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.

Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalną
wierzchniego krycia.
Należy zabezpieczyć ścianki attykowe
poprzez wywinięcie izolacji przeciwwodnej
do wysokości 30 cm ponad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki
blacharskiej.

1:50

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY
A-02

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-02
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Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.

Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalną
wierzchniego krycia.
Należy zabezpieczyć ścianki attykowe
poprzez wywinięcie izolacji przeciwwodnej
do wysokości 30 cm ponad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki
blacharskiej.

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.

25
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40
16
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658 70 592

25
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24
4
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3

20
1

49
4

280 280 102 280 280

1 320

17
0

±0,00

+1,70

65 65

130

60

4,00°

płyty korytkowe
prefabrykowane 60cm
stalowe słupy wzmacniające

dźwigary dachowe

żelbetowe
dźwigary dachowe

blacha dylatacyjna
tytanowo-cynkowa
grubości 0,55mm

perforowana w dolnej
fałdzie otworami

25mm co 100,0cm
mocowanie kołakami

do betonu co 70cm

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku spustów

pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm

dla połączenia z nową papą

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze styropianu spadkowego

w istniejących kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki i obróbki
blacharskie kołnierzy

ścianki attykowe zabezpieczyć
przez wywinięcie izolacji p-wodnej
do wysokości 30 cm nad krawędź

styku z dachem i wykonanie
obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

ABC

ABC

Konstrukcja nośna (dach betonowy z płyt korytkowych)
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy
Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

Segment 3Segment 6

~ 6 % ~ 6 %

1:50
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Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.

Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalną
wierzchniego krycia.
Należy zabezpieczyć ścianki attykowe
poprzez wywinięcie izolacji przeciwwodnej
do wysokości 30 cm ponad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki
blacharskiej.

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.
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blacha dylatacyjna
tytanowo-cynkowa
grubości 0,55mm
perforowana w dolnej
fałdzie otworami
25mm co 100,0cm
mocowanie kołakami
do betonu co 70cm

warstwę termoizolacyjną należy usunąć
dla wykonania spadków w kierunku spustów
pierwszy pas papy termozdrzewalnej usunąć
drugi pas wywinąć z zapasem 20cm
dla połączenia z nową papą

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

w istniejących kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki i obróbki

blacharskie kołnierzy

ścianki attykowe zabezpieczyć
przez wywinięcie izolacji p-wodnej
do wysokości 30 cm nad krawędź
styku z dachem i wykonanie
obróbki blacharskiej

płyty korytkowe
prefabrykowane 60cm

stalowe słupy wzmacniające
dźwigary dachowe

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem
i wykonanie obróbki blacharskiej

A B C

A B C

Konstrukcja nośna (dach betonowy z płyt korytkowych)
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy

Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

Segment 2 Segment 5

~ 6 %~ 6 %

1:50

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY
A-04

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-04
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SKALA

Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

+1,80 +1,80
+1,70

+1,80

+2,62

+1,70

380 283 380 380 211 480 24 480 330 380 380 455 380 380 244 380 380 244 480

±0,00

+1,70

+2,50
+2,66 +2,62 +2,62 +2,66 +2,62 +2,62 +2,66 +2,62 +2,62 +2,67+2,67 +2,62 +2,62+2,55+2,50+2,50+2,54+2,50+2,54

+2,67

±0,00 ±0,00 ±0,00

+1,80+1,80

319 300 300 300 300 300 320 315 300 300 300 300 300 300 315 317 300 300 300 300 300 322

440 1 154
90 557702 1 040 1 008 133

2 139 2 430 2 139

200 100 200 100

10
0

10
0 11
1

200 100 200

47
0

stropodach z prefabrykowanych
płyt korytkowych 60cm

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze styropianu spadkowego

żelbetowe
dźwigary dachowe

żelbetowe
dźwigary dachowe

żelbetowe
dźwigary dachowe

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze styropianu spadkowego

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze
styropianu spadkowego

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)
ukształtować ze styropianu spadkowego

spadek w kierunku spustu
o nachyleniu 1,0% (max.1,5%)

ukształtować ze
styropianu spadkowego

w istniejących kominkach
wentylacyjnych

należy wymienić
daszki

w istniejących kominkach
wentylacyjnych
należy wymienić
daszki

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

stropodach z prefabrykowanych
płyt korytkowych 60cm

żelbetowe
dźwigary dachowe

wpust dachowy Pluvia
z poziomym odpływem

przy istniejących
kominkach wentylacyjnych
wykonać kontrspadki
ze styropianu
spadkowego EPS 039

kontrspadek
ze styropianu

spadkowego EPS 039

w istniejących
kominkach wentylacyjnych
należy wymienić daszki
i obróbki blacharskie
kołnierzy

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie izolacji
p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez wywinięcie izolacji
p-wodnej do wysokości 30 cm nad krawędź styku

z dachem i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

ścianki attykowe zabezpieczyć przez
wywinięcie izolacji p-wodnej do wys.
30cm nad krawędź styku z dachem

i wykonanie obróbki blacharskiej

Rd1

1234

1234

Rd3 Rd2

1,0 %1,0 %1,0 %1,0 %1,0 %1,0 %1,0 %1,0 % 1,0 %

Segment 1Segment 3 Segment 2

Konstrukcja nośna (dach z płyt korytkowych)
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Izolacja przeciwwodna (papa termozgrzewalna)

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy

Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

Dach z płyt korytkowych
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Papa termozgrzewalna

Kołnierz mocujący
Kołnierz przyłączeniowy

Podgrzewacz wpustu

Wpust z poziomym odpływem

ParoizolacjaDach z płyt korytkowych
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Papa termozgrzewalna

Kołnierz mocujący
Kołnierz przyłączeniowy
Podgrzewacz wpustu

Wpust z poziomym odpływem

Paroizolacja

Dach z płyt korytkowych
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Papa termozgrzewalna

Kołnierz mocujący
Kołnierz przyłączeniowy
Podgrzewacz wpustu

Wpust z poziomym odpływem

Paroizolacja
Konstrukcja z płyt korytkowych
Połączenie nierozłączne

Izolacja termiczna
Ppapa termozgrzewalna

Kołnierz mocujący
Kołnierz wodoodporny przyłączeniowy
Podgrzewacz wpustu

Wpust dachowy z poziomym odpływem

Paroizolacja

W1W2W3W4
W5W6

odwodnienie awaryjne dachu
wykonać jako rzygacz 40x10cm
dolną krawędź rzygacza umieścić 5cm
powyżej poziomu wpusów dachowych

w miejscu mocowania wpustu dachowego warstwę
termoizolacyjną należy usunąć i wykonać nową
bez spadku ze styropianu EPS 039 grubości 15 cm

odwodnienie awaryjne dachu
wykonać jako rzygacz 40x10cm

dolną krawędź rzygacza umieścić 5cm
powyżej poziomu wpusów dachowych

Odwodnienie dachu wykonać w systemie
podciśnieniowym Geberit Pluvia do 12 l/s.

Rd1, Rd2, Rd3 - odprowadzenie wód
deszczowych z dachu na poziom gruntu Rd3

wpust dachowy Geberit Pluvia
z poziomym odpływem
z wodoodpornym kołnierzem
przyłączeniowym

orurowanie systemu Pluvia
z podgrzewaniem

W5

Na całej powierzchni ścian i sufitów
Magazynów segmentów 2 i 3 oraz Garaży
segmentu 6 :

· Zmycie i zagruntowanie malowanych
powierzchni preparatem gruntującym
CERESIT CT 17
· Wymalowanie powierzchni ścian
wewnętrznych i sufitów odpowiednio do
wysokości 150cm od powierzchni posadzki -
dwie warstwy farby olejno-ftalowej,  powyżej
150cm nad powierzchnią posadzki - dwie
warstwy farby akrylowej białej

Po wykonaniu spadków należy osadzić
wpusty dachowe podciśnieniowego
systemu odwodnienia Geberit Pluvia wraz
z orurowaniem. Wpusty dachowe oraz
orurowanie prowadzące od wpustów
dachowych w warstwach termoizolacji oraz
w pomieszczeniach nieogrzewanych
należy wyposażyć w podgrzewanie
kablowe sterowane termostatami.

Powierzchnie nowych spadków należy
pokryć warstwą papy podkładowej łącząc
ją na szerokości 20cm z istniejącymi
warstwami papy. Cały dach pokryć
dodatkowo papą termozgrzewalną
wierzchniego krycia.
Należy zabezpieczyć ścianki attykowe
poprzez wywinięcie izolacji przeciwwodnej
do wysokości 30 cm ponad krawędź styku
z dachem i wykonanie obróbki
blacharskiej.

Istniejące koryto dachowe, kosze i rury
spustowe należy zdemontować.
Pierwszy pas papy termozgrzewalnej
usunąć, drugi pas wywinąć z zapasem
min. 20cm dla połączenia z nową papą.
Warstwę termoizolacyjną (styropian)
należy usunąć dla wykonania spadków.
Nowe spadki w kierunku wpustów
dachowych należy wykonać ze styropianu
spadkowego EPS 039 nachylenie
min. 1,0% max. 1,5%. Pod nową
termoizolacją należy położyć warstwę
paroizolacyjną z papy podkładowej.

W pomieszczeniach Magazyn segmentu 2,
Magazyn segmentu 3 i Garaży segmentu 6
przewiduje się remont ścian wewnętrznych
oraz sufitów uszkodzonych zaciekami wody
deszczowej:

· Przygotowanie podłoża przez mechaniczne
wyczyszczenie i zmycie powierzchni ścian
wewnętrznych i sufitów wodą
· Odkażenie ścian przy użyciu preparatu
grzybobójczego Ceresit CT 99
· Zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntującym CERESIT CT 17
· Wykonanie uzupełnienia uszkodzonych
tynków zaprawą tynkarską Ceresit CT-22

5 1 25* 1

3
10

3
4034

6 25

40
3 34 3kapinos w odległości

5,0cm od ściany

kołnież 3,0cm

zamknięcie
otworu

na zawiasie

* - wymiar dopasować
 do szerokości ściany

5 1 25* 1

3
10

3
4034

6 25

40
3 34 3kapinos w odległości

5,0cm od ściany

kołnież 3,0cm

zamknięcie
otworu

na zawiasie

* - wymiar dopasować
 do szerokości ściany

1:50

PRZEKRÓJ
PODŁUŻNY
A-07

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-07

odwodnienie
awaryjne rzygacz
40x10cm z blachy
ocynkowanej
powlekanej

skala
1:20

skala
1:20

odwodnienie
awaryjne rzygacz
40x10cm z blachy
ocynkowanej
powlekanej
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Projekt
i opracowanie:

REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
"R" (GARAŻE) SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA nr upr. Podpis

"KA ARCHITEKCI"
mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

40-104 Katowice ul. Dębowa 21/32

12.2017 Nr rys.

Tytuł rys.

39/07/SLOKK/II

546/92

Prace remontowe wykonywać w oparciu o projekt remontu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz
przedmiar robót. Rozwiązania zamienne można stosować tylko po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub
projektantem. Wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej. Wymiary sprawdzić na obiekcie.
Projekt chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Kopiowanie, odsprzedaż lub
wprowadzenie do obrotu w innej formie bez zgody autorów jest zabronione.

Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, 40-684 Katowice ul. Gen. Jankego 276

mgr inż.arch. Małgorzata Kabat

mgr inż.arch. Maciej Strączek

mgr inż.arch. Andrzej Kabat

Legenda punktu komunikacji
Oznaczenie pionu
Przepływ projektowany (V̇ proj)
Wysokość

Legenda wpustu dachowego
Wysokość
Odcinek (Dz)
Długość króćca wlotowego

Legenda symboli

Wpust dachowy

Punkt komunikacji

Czyszczak

Zwężka

Legenda kolorów dla typu mocowania
Mocowanie konwencjonalne (sztywne)
Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

RD1
3,6 l/s
+0,00 m

56 mm
1,05 m
+1,70 m

56 mm

5,60 m

+1,70 m

50 mm
0,69 m

90
 m

m
1,

00
 m

56 mm
0,70 m 56 mm

0,14 m
+1,70 m

RD2
13,0 l/s
+0,00 m

200 mm
1,00 m

110 mm
0,70 m

110 mm0,60 m+1,70 m110 mm

7,00 m

+1,70 m

63 mm
0,60 m
+2,39 m

63 mm
0,69 m

75 mm

10,40 m

+1,70 m

50 mm
0,90 m
+2,39 m

56 mm
0,69 m

75 mm

10,70 m

+1,70 m
75 mm
0,69 m

75 mm
0,85 m
+2,39 m

RD3
7,0 l/s
+0,00 m

160 mm
1,00 m

90 mm
0,70 m

90 mm
0,60 m
+1,70 m

63 mm

4,40 m

+1,70 m

50 mm
0,60 m
+2,39 m

50 mm
0,69 m

63 mm

11,50 m

+1,70 m

63 mm
0,60 m
+2,39 m

63 mm
0,69 m

90 mm
0,20 m
+1,70 m

+2,48 m
Dz 12
0,09 m

+2,48 m
Dz 9
0,09 m

+2,48 m
Dz 15
0,09 m

+2,48 m
Dz 12
0,09 m

+2,48 m
Dz 9
0,09 m50 mm

0,90 m
+2,39 m

+2,48 m
Dz 8
0,09 m

ROZWINIĘCIE
INSTALACJI
ODWODNIENIA
DACHU

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
ODWODNIENIA DACHU
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