B.5. 3. Wykonan ie

pozostałych izolacji przeciwwil gociowyc h

Pionową izolację przeciwwilgociową murÓw wykonac po upzednim ich odkopaniu, zbiciu starych
tynkÓw i odczyszczeniu murÓw - za pomoĘ zaprawy hydroizolacyjnej i dodatkowo dla jej
wzmocnienia
Warstwy folii kubełkowej (-l_efond lub podobnej).

B.5.3.1. Izolacja pionowa pasów ścianzewnętrznych pafteru w częścinie podpiwn iczone1:
lzolację pionową pasÓw ścianzewnętznych pańeru nalezy wykonać w celu zabezpieczenia
murów
Zewnętznych przed działaniem wód opadowych i śniegu. Prace wykonywać wg następującej
kolejnoŚci:

_
-

-

wykonac wykop na głębokoŚć ok. 50cm poniŻej poziomu terenu
skuc stary i zmurszały tynk do wysokości ok. 30cm nad poziomem terenu
oczyścićodkryte pasy muru o wysokości ok. 80cm
uzupełnić ubytki iwykonać warstwę wyrównawczązzaprary cementowej

wykonać na wyrównanej powiezchni izolację pionową z mikrozaprawy uszczelniającej
np.
Superflex Dl firmy Deitermann
na izolacji z mikrozaprawy uszczelniającej, povłyŻej poziomu terenu wykonać
podkładowy
tynk

np. Deitermann AS

izolację ponizej poziomu terenu osłonić warstwą osłonowe - drenującą
geomembrany odwadniającej iwentylującej np. Tefond firmy Tegola
wykop zasypaĆ piaskiem kopalnianym ubijanym warstwami co 15'0cm

z folii

kubełkowej,

ostatnią warstwę gruboŚci ok. 'l5,0cm zasypaĆ piaskiem stabilizowanym
cementem (ok. 100 kg

cementu na 'l ,0mr piasku)

- na

Ścianie powyzej poziomu terenu do wysokości ok. 30cm wykonać cokołowy
tynk

renowacyjny np. Deitermann Sp

B'5'3'2' lzolacja pionowa fundamentowych ścianzewnętznych

w częŚci podpiwniczonej

lzolację pionową fundamentowych ścian zewnętznych nalezy wykonaÓ
w celu zabezpieczenia murów
Zewnętrznych pzed działaniem wód gruntowych:
_ wykonaĆ wykop do ławy fundamentowej, na głębokośóok. 4,om (ok. 15,0cm ponizej
górnej
powiezchniławy) z ułrczeniem pehego szalunkujednostronnego
rozpartego o Ściany
- powierzchnie odkopanych ścianoczyŚciÓ z ziemi i zmurszałych fragmentów muru
- uzupełnić ubytki i wykonać warstwę wyrÓwnawcz ą z zaprawy cementowej
- zagruntowaĆ wyrÓwnaną powierzchnię na odcinkach ok. 10cm ponizej terenu do spodu
wykopu, gruntem np. Eurolanem _ 3K firmy Deitermann
_ odcinek Ściany ok- 1Ocm poniżejterenu oraz fragment Ściany powyŹej terenu
do wysokości ok.
30cm, zabezpieczyć mikrozaprawą uszczelniającą np. supeńlex
oi riimy Deitermann
- na mikrozaprawie uszczelniającej, powyżej poziomu terenu wykonaĆ tynk podkładowy np'
Deitermann AS

'

_

na zagruntowanej ponizej poziomu terenu powiezchni wykonać
izolację przeciwwilgociową np.
z Superflexu 10 firmy Deitermann (zuŻycie ok. 5,0 llm2miru)
dowierzchu terenu, na zakład ok.
1Ocm z mikrozaprawą uszcze|niającą (zgodnie z
rys. nr 7)
po uptywie doby ułozyc na ścianach
.zabezpieczonych izolacją pzeciwwilgociową, WarStWę
osłonowe - drenującą z folii kubełkowej,
geomembrańę oowaon1a;ącą i *entyiu;ą"ą np Tefond
firmy Tegota

przy wykonywaniu Warstw izolacyjnych naleŻy przekładac
rozpory przy szalunkach tak aby
uzyskac ciągłośćizolacji
V{ykop zasypaĆ piaskiem kopalnianym ubijanym warstwami
co 15'ocm
ostatnią warstwę gruboŚci ok 15,Ocm zasypac piaskiem stabilizowanym
Cementem (ok 1Ogkg
cementu na 1,0m' piasku)
na scianie povvyŻe1 poziomu terenU do wysokoŚci ok. 30cm wykonac cokołowy tynk
renowacylny np Deiterrnann Sp

to

