Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert z dnia 15.01.2020 r.

ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH W LOGGIACH
ul. Łąkowa 17 - lokale: 8,16.

I.










ul. Łąkowa 19 - lokale: 28, 31, 32.

II.










Uszczelnienie płyty balkonowej przez:
Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,
Wycięcie izolacji (styropianu) na ścianach – pas wys. 10cm
Zagruntowanie podłoża posadzki,
Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej) z wywinięciem
na ściany,
Zamontowanie obróbki blacharskiej,
Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),
Wykonanie wylewki betonowej wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.
Uzupełnienie izolacji ścian i wyprawy elewacyjnej.
ul. Łąkowa 29A - lokale: 1, 5, 7.

III.









IV.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:
Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,
Wycięcie izolacji (styropianu) na ścianach – pas wys. 10cm
Zagruntowanie podłoża posadzki,
Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej) z wywinięciem
na ściany,
Zamontowanie obróbki blacharskiej,
Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),
Wykonanie wylewki betonowej wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.
Uzupełnienie izolacji ścian i wyprawy elewacyjnej.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:
Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,
Wycięcie izolacji (styropianu) na ścianach – pas wys. 10cm
Zagruntowanie podłoża posadzki,
Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej) z wywinięciem
na ściany,
Zamontowanie obróbki blacharskiej,
Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),
Wykonanie wylewki betonowej wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.
Uzupełnienie izolacji ścian i wyprawy elewacyjnej.
ul. Łąkowa 37 - lokal: 10.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:
 Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,
 Wycięcie izolacji (styropianu) na ścianach – pas wys. 10cm
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 Zagruntowanie podłoża posadzki,
 Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,
 Wykonanie izolacji przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej) z wywinięciem
na ściany,
 Zamontowanie obróbki blacharskiej,
 Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),
 Wykonanie wylewki betonowej wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.
 Uzupełnienie izolacji ścian i wyprawy elewacyjnej.
V.

ul. Spokojna 27 - lokal: 16.










VI.
VII.
VIII.
IX.

Uszczelnienie płyty balkonowej przez:
Rozebranie istniejącej posadzki i cokołu,
Wycięcie izolacji (styropianu) na ścianach – pas wys. 10cm
Zagruntowanie podłoża posadzki,
Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienie i zagruntowanie,
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (uszczelnianie płyty balkonowej) z wywinięciem
na ściany,
Zamontowanie obróbki blacharskiej,
Wykonanie warstwy wyrównującej ze spadkiem (minimum 2%),
Wykonanie wylewki betonowej wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV.
Uzupełnienie izolacji ścian i wyprawy elewacyjnej.
ul. Łąkowa 17 - lokale: 6, 14.
ul. Łąkowa 19 - lokale: 26, 29, 30.
ul. Łąkowa 37 - lokal: 8.
ul. Spokojna 27 - lokal: 14.

Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych oraz sufitów w loggii przez:
 Usunięcie luźnych fragmentów ścian wewnętrznych, sufitów i policzków płyty balkonowej
 Oczyszczenie mechanicznie z rdzy odsłoniętych fragmentów zbrojenia i pokryć je materiałem
zabezpieczającym antykorozyjnym,
 Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni ścian, sufitów,
 Zamontowanie kapinosów na sufitach,
 Wtopienie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej typu baranek, pomalowanie farbą elewacyjną
zewnętrzną (dwukrotnie) po uzgodnieniu koloru lub zamiennie wykonanie tynku elewacyjnego
barwionego w masie.
X.

ul. Łąkowa 29A - lokale: 1, 3, 5.

Wykonanie renowacji sufitów balkonów przez:
 Usunięcie luźnych fragmentów sufitów i policzków płyty balkonowej
 Oczyszczenie mechanicznie z rdzy odsłoniętych fragmentów zbrojenia i pokryć je materiałem
zabezpieczającym antykorozyjnym,
 Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni sufitów,
 Zamontowanie kapinosów na sufitach balkonów,
 Wtopienie siatki, wykonanie wyprawy elewacyjnej typu baranek, pomalowanie farbą elewacyjną
zewnętrzną (dwukrotnie) po uzgodnieniu koloru lub zamiennie wykonanie tynku elewacyjnego
barwionego w masie.
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