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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie M.Z.O.G. Zakted Budzetowy ul. Czeslawa 9 w Szczecinie.

1.1.2. Wizja lokalna w kwietniu 2009r.

1.1.3. Informacje uzytkownika

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek administracyjny przy ul. Czestewa 9 w Szczecinie.

Opinia mykologiczno - budowlana obejmuje okreslenie stopnia zawilgocenia wskazanych przez

inwestora elementow budynku, identyfikacj? wyst^pujacych czynnikow korozji biologicznej oraz xen? ich

szkodliwosci dla materiatow wykohczeniowych i sposob ich neutralizacji.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zostaJ zrealizowany na przetomie XIX i XX wieku w sposob tradycyjny. Jest obiektem

trzykondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym. Murowane sciany tworza^ uktad konstrukcyjny podtuzny w

ksztafcie litery rC". Dach budynku jest pteski, o konstrukcji drewnianej, pokryty papa .̂

Obiekt podlegal wielokrotnym remontom. Ostatni remont kapitalny wraz z modernizacja^ zakoiiczono

ponad 20 lat temu. W ramach remontu naprawiono mi§dzy innymi instalacj? odprowadzajacsi wody opadowe z

dachu, a wokot budynku wykonano ochronna^ opask? betonowa .̂ Ponadto osuszono sciany piwnic i wykonano

pozioma^ izolacj? przeciwwilgociowa^ metoda^ iniekcji. Brak dokumentacji uwzgl̂ dniajacej nazw? preparatu

wprowadzonego do muru. Widoczne z zewnatrz otwory iniekcyjne zostaty wykonane ok. 50 cm powyzej poziomu

terenu wokot budynku. Rowniez wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej nie zostato udokumentowane,

jednak widoczne miejscowe slady fragmentow powtaki bitumicznej pozwalaja^przypuszczac, ze zostate wykonana

wokol budynku, na catej wysokosci scian piwnicy ponizej opaski betonowej. Bez jej uszkodzenia nie da si§

obecnie stwierdzic tego z calkowitei pewnoscia .̂ Od wewnatrz - sciany piwnic zostaty wykoiiczone pr/tami

gipsowo kartonowymi na ruszcie systemowym.

W czasie wizji lokalnej budynek byt uzytkowany.

3. OCENA STANU WSKAZANYCH ELEMENTOW BUDYNKU POD WZGLEDEM MYKOLOGICZNO-

BUDOWLANYM

3.1. Scianv wewnetrzne piwnicv

W pomieszczeniach piwnicznych mieszcza^ si? pokoje biurowe i pomieszczenia magazynowe. Na ogol

tak sciany jak i posadzki tych pomieszczeh nie wykazuja^sladow zawilgoceii, ani oznak korozji biologicznej.

Wyjatek stanowia^ tu sciany korytarzy przy schodach zejsciowych do piwnicy, gdzie na scianach

widoczne sa^ pod lamperia^ olejna^ wybrzuszenia o wielkosci dtoni, w ilosci 2*3 uwypuklenia na powierzchni?
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jednej sciany. Te niewielkie uszkodzenia daja^ w efekcie sktonnosc do lokalnego wykruszenia fatty wraz z

tynkiem.

Ponadto zaobserwowano w dwoch miejscach ciemnoszare naloty na ptytach gipsowo kartonowych w

pomieszczeniach biurowych. S^ to naloty nie przekraczajace powierzchni 15cm2, usytuowane w cz^sci

nadpodtogowej sciany pod oknami z grzejnikiem. Naloty te sa^obecnie kruche i tatwo zeskrobuja^si? ze sciany.

W tym czasie kiedy dokonywano wizji lokalnej powierzchnie scian byty powietrzno suche ( patrz

Zatacznik nr 1). Poza opisanymi wyzej wyjajtkami sciany piwnic sa^ w stanie dobrym, bez sp^kaii czy innych

uszkodzeh lub przebarwien czy nalotow. Struktura scian jest zwarta, spnjzysta i gladka.

To samo dotyczy powierzchni sufitow.

3.2. Sciany zewnetrzne

Elewacje budynku sav w catosci tynkowane, z duza^ iloscia^ gzymsow, uskokow i boniowaniem.

Powierzchnie tynkowane sa^ w wielu miejscach skorodowane: o drobnych spej<aniach, a takze wi^kszych

wykruszeniach, az do duzych powierzchni ubytkow tynkow przekraczajacych 0,8m2. Struktura tynku jest na ogot

rozluzniona i krucha, w cz^sci cokotowej widoczne sa^ wykwity solne. W miejscach pozbawionych tynku cegte jest

zwietrzata, a spoiny porowate i wykmszone do gl̂ bokosci 4-^6cm. Miejscami brakuje pojedynczych cegiet.

W czasie przeprowadzania wizji lokalnej powierzchnie scian byty powietrzno suche.

4. WNIOSKI

Przed przeprowadzonym ok. 20 lat temu remontem eksploatacja budynku przebiegata bez nalezytej

starannosci. Wskutek tego niedrozne rynny powodowaty nadmierne zamakanie tynkow elewacyjnych

wykonanych w sposob tradycyjny. Urwane i nieszczelne rury spustowe powodowaly nie tylko nasaczanie tynkow

woda^ opadow^ lecz takze nadmierne nawodnienie gruntu bezposrednio przy scianach obiektu. A brak opaski

betonowej nie dawal zabezpieczenia wyprawie cokotow przed warunkami atmosferycznymi.

Nadmierne zawilgocenie i wahania temperatur spowodowaly erozj? tynkow zewn^trznych, natomiast

nadmierne namakanie gruntu wokot scian piwnicznych spowodowato ich zasolenie. 83 to sole mineralne, ktore

przenikn§ty wraz z woda^gruntowa^do scian. Podczas wysychania scian sole te ulegaja. krystalizacji powî kszajac

swoja^obj^tosc. Cisnienie krystalizacji przewyzsza zewn?trznavwytrzymatosc tynkow niszczac ich struktur^.

Wykonane prace remontowe ok. 20 lat temu znacznie poprawity ta_ sytuacj?. Osuszenie scian,

wykonanie izolacji i opaski betonowej wstrzymaty procesy niszczenia faktury tynkow oraz zahamowaty rozwoj

korozji biologicznej. Jednak usunî cie zasolenia scian jest niemozliwe.

5. ZALECENIA I WYKONAWSTWO ROBOT NAPRAWCZYCH

5.1. Zaqrzybienie mieiscowe scian w 2 pomieszczeniach biurowych
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Nalot grzybow plesniowych nalezy zeskrobac, a powierzchni? sciany zmyc woda^ z mydtem (nie

stosowac detergentow). Nast̂ pnie miejsce gdzie widnialo'skupisko grzybni spryskac srodkiem grzybobojczym w

aerozolu (np. SCHIMMEL) a powierzchni§ sciany pomalowac fanX zgodnie z projektem remontu opracowanym

odr^bnie. Alternatywnie mozna zastosowac pod wymalowanie preparat o nazwie BMYCETOX M" lub

BPLESNIOCHRON" albo tez dodac do uzywanej farby srodka o nazwie BMYKOTAX".

5.2. Zasolenie scian wewnetrznych

Wi^kszosc scian w piwnicy oczyszczono z zasolonego tynku i ostonî to ptytami gipsowo kartonowymi na

ruszcie systemowym. W przypadku osuszonych i zabezpieczonych przed zawilgoceniem scian daje to

zadowalajace rezultaty. Tylko na scianach przy schodach do piwnicy, ktore sa^ tynkowane z ochronnq lamperia^

olejnq, widoczne s^ drobne wybrzuszenia swiadczace o miejscowych uszkodzeniach tynku wskutek zasolenia.

Te niewielkie powierzchniowo uszkodzenia mozna pozostawic bez interwencji, a w przypadku scian o

wymaganym wyzszym standardzie wykoiiczenia nalezy skuc istniejace tynki i wykonac wyprawy o specjalnej

technologii to jest ntynki renowacyjne dla zasolonych podtozy", opracowane w ramach projektu remontu.

5.3. Tynki zewnetrzne

W przypadku budynku o tak zroznicowanych powierzchniach tynkow zewn^trznych stosowanie tynkow

tradycyjnych nie daje pozadanych efektow. Konieczne jest tu wykonanie tynkow o duzej szczelnosci. Natomiast

w zasolonej strefie cokolowej budynku nalezy wykonac tynki specjalistyczne dla zasolonych podtozy z

rownoczesnym uzyskaniem duzej szczelnosci. Mozna tu skorzystac z gotowych technologii proponowanych

przez firmy specjalistyczne, ktore zostana^opracowane przez projekt remontu elewacji.

6. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Podczas prac z zastosowaniem impregnatow grzybobojczych nalezy stosowac si? do zaleceii

umieszczonych na opakowaniu oraz przepisow BHP dotyczacych robot z zastosowaniem srodkow chemicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych" oraz przedmiotowymi normami.

Nalezy stosowac materiaty budowlane posiadajape pisemna^ aprobat? Instytutu Techniki Budowlanej w

Warszawie.

7. PODSTAWY PRAWNE

7.1. B.H.P.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47 poz.401).
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Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w

sprawie norm zuzycia srodkow chemicznych przy wykonywaniu robot impregnacyjnych, grzybobojczych i

owadobojczych.

7.2. Profilaktvka

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Ochrona przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.
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ZAL^CZNIK NR 1

KRYTERIA OCENY ZAWILGOCENIA MUROW

% OKRESLENIA

1,5%-5,0% mury i tynki powietrzno suche

6,0%-8,0% mury i tynki zawilgocone

8,0%-12,0% mury i tynki silnie zawilgocone

12,0%-24,0% mury i tynki mokre

25,0% maksymalna wilgotnosc wzgl^dna murow i tynkow


