Wszystkie uzyte materiaĘ podczas transportu materiaĘ powinny być zabezpieczone pzed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

B.5. Wykonanie robót
B.5.1. Roboty ziemne

W celu wykonania częścinowych izolaqi pzeciwwodnych nalezy wykonac vvykopy w części
podpiwniczonej wykop obudowany rozpar1y. Nalezy zachować szózególną ostiozność
pooc)as
odkopywania murów częścipodpiwniczonej do głębokościok. 4m'
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wykop wykonywaĆ ręcznie. Teren budowy, a
szczególn ie głębokie wykopy na lezycie zabezpieczy ć.
Szczegołowe warunki wykonywania robót ziemnych podają SST dla robót ziemnych.
B.5.2. osuszanie oraz izolacja pozioma murów - blokada hydrofobowa

Osuszanie oraz blokadę hyctrofobową, stanowiącą izolację poziomą murÓw nalezy wykonać
metodą Termoiniekcji w poziomie podłÓg piwnic w częścipoopiwniczo ną ora, w poziomie podłóg
pańeru w częścinie podpiwniczonej. W trakcie prac nalezy postępowaĆ sóiste wg instrukcji
lnstytuti
Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej stanowiące; ziłącznik do umońy licencyjnej
xnow-

how nr 12198.

B.5.2.1- Podstawowe czynności technologiczne:

-

_
'
-

w celu osuszenia ścian nawiercić otwory o średnicy20mm w dwóch poziomych zędach
pzemian w poziomie co 20cm (odległośĆmiędzy rzędami w pionie _ max 5cm, nachylenie na
osi
otworÓw do poziomu - ok. 30"
w dolnym rzędzie otworów zamontować gzałki do osuszenia murów
proces hydrofobizacji nalezy rozpocząć po uzyskaniu wilgotności murÓw ponizej
5 Yo
wilgotności"W'
do hydrofobizacji murów naleŻy zastosowaĆ preparat na bazie Żywicy sylikonowej np. płyn
Adexin HS 2 firmy Deitermann, który jest bezwonny i rozcieńczatny wodą '."airi dr.
5o l,i'
(pełną blokadę hydrofobową uzyskuje się po paru godzinach od zańończenia procesu)
nawiercone otwory pod koniec procesu hydrofobizacji wypełniÓ zaprawą cementową.

B.5.2.2. Wskazówki ogÓlne:

Przed wprowadzeniem środkahydrofobowego do muru wywiercone otwory naleŻy pzedmuchać
spręzonym powietzem. Większe ubytki i puste prześrzenie wuszczelnianym
obszarze naleŻy przed
wprowadzeniem iniektu wypełnić np.. ciekĘm preparatem do wypełniania otworÓw
wieńniczych.
W trakcie wprowadzania płynu hydrofobowego należy stale kontrolować, czy nie pojawią
się w
jakimŚ miejscu wycieki pĘnu ze Ściany lub teŻ nietypowe,
śzybkie znikanie . oi*oru płynu, Świadczące
o Występowaniu w murŻe nieszczelności. W takim przypao'ru nalezy przerwaĆ wypełnianie
otworu i
dokonać uszczelnien ia zaczy nem cementowym.

do osuszania i hydrofobizaĄi naleŻy po zakończeniu prac wypełnic zaprawą
cementową, cementowo-wapienną lub zaprawą specjalną z dodatkiem środka
uszczelniającego (wg
zaleceń dokumentacji technicznel) oo wypełnienia otworów mozna przystąpić po
uptywie około
tygodnia od wykonania prac związanych z hydrofobizacją.
otwory sfuzące

Metoda Termoiniekcji opracowana w lnstytucie Konstrukcji Budowlanych politechniki
W latach 1989-1997 posiadała "świadectwo dopuszczenia do stosowania W
budownictwie'' Nr 11]|B9 i Nr 910lg2 vłydane przez lnstytut tecrlnikl Budowlanej,
oraz patent RP
139041' a takze od 10.04 1992 r posiada znaktowarowy niat839 na nazewnictwo'fer*oini"xcla
Z uwagl na zmiany formalne (obecnie na technologię nre wydaje się aprobat technicznych)
Warszawskiej

stosowanie metody termoiniekcji moŻe odbywac się po poopisaniu z-potitecrrniką
Warszawską - Biuro
Handlu Zagranicznego I Licencli - umowy licencyjney know_how
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