






Radawnica – salki 

Zakres prac 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o  grubości 16 cm, λ= 0,032 W/(m*K), U= 0,175 

W/(m2*K). Powierzchnia ścian do ocieplenia: 166,95 m2. 

 

Ocieplenie ścian należy wykonad systemem bezspoinowym ETICS. Warstwa wykooczeniowa z 

tynku hydrofilowego lub mineralnego barwionego w masie ( kolor ostateczny do ustalenia z 

Księdzem proboszczem na etapie realizacji, ale na pewno będą to kolory jasne ( ceny bez 

dodatku za kolor). Ściany cokołu ocieplad do wysokości średnio 50 cm poniżej poziomu 

terenu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgotnościowej bitumicznej. Cokół wykooczyd 

tynkiem mozaikowym.  

2. Ocieplenie ściany pomiędzy garażem a częścią użytkową – ocieplenie ściany od strony garażu 

styropianem o grubości 10 cm λ= 0,032 W/(m*K),   Powierzchnia ścian do ocieplenia: 15,36 

m2. 

3. Ocieplenie dachu przy ti  ≥ 16°C wełną mineralną grubości 24 cm,  λ= 0,036 W/(m*K), U= 

0,145 W/(m2*K) w strukturze dachu stromego. Z uwagi na niejednorodną konstrukcję należy 

zamontowad miejscowo wełnę mineralną o grubości 27cm + zastosowad folie paro 

przepuszczalną( między pokryciem dachu a wełną) i paroszczelną ( pomiędzy wełna a płytą 

OSB – najlepiej jeśli będzie to folia metalizowana). Powierzchnia dachu do ocieplenia: 148,50 

m2. Wykooczenie dachu po ociepleniu od wewnątrz płytą OSB ( lub rozwiązaniem 

równoważnym, uwaga: poddasze będzie zimą nieogrzewane – nie należy stosowad 

materiałów typu płyty gips- karton, które nie są odporne na zawilgocenie) 

4. Wymiana okien w ścianach zewnętrznych przy ti  ≥ 16°C  na nowe o współczynniku U=0,9 

W/m2K. Powierzchnia okien: 5,22 m2 ( 4 okna 0, 92x1,42 m) 

5. Wymiana drzwi przy na nowe o współczynniku U=1,3 W/m2K. Powierzchnia drzwi: 3,8 m2 ( 

drzwi zewnętrzne o wymiarach 0,9x 2 m, wejście na poddasze 1,0 x 2,0 m) 

6. Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją o sprawności odzysku 

min 70%. Moc nagrzewnic 3,1 kW. Centrala montowana w pomieszczeniu garażu.  

7. Montaż pomp ciepła powietrze/powietrze typu split o łącznej mocy cieplnej 4,4 kW. Zakłada 

się montaż dwóch splitów  po przeciwnych stronach Sali.  


