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PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA 
I KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU SZPITALA 

 JCM SP. Z O.O. W JAWORZE  
 
 

Obiekt:  Budynek Szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego  
Sp. z o.o. w Jaworze  

Adres:  59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 
Inwestor:  Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
                               59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 
    
      
     Oświadczenie 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1996 r.- Prawo Budowlane(jednolity 
tekst Dz.U. z 2003 r. Nr. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
Oświadczam, że projekt budowlany ocieplenia ścian z kolorystyką budynku szpitala 
JCM przy ul. Szpitalnej 3 w Jaworze został wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
         
                                                                         Opracował: 

mgr inż. arch. Andrzej Maciejowski                    
upr. proj. Nr 166/90/Lw   

         
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 JAWOR, luty 2019 r. 
OPIS TECHNICZNY: 
 
do projektu kolorystyki elewacji budynku szpitala w Jaworze  
przy ul. Szpitalnej 2 
 

I. DANE EWIDENCYJNE: 
 

1.  Inwestor:   Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
 59-400 Jawor ul. Szpitalna 3 
2.  Obiekt:   Budynek szpitala ( segment A, B i C ) 
3.  Adres:   59-400 Jawor , ul. Szpitalna 3 
4.  Zadanie:  Projekt budowlany   
 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
1. Zlecenie Inwestora; 
2. Inwentaryzacja elewacji; 

 
     III. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki budynku Szpitala 
JCM  w Jaworze w celu poprawy jego elewacji.  

 
II. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

 
1. Ogólny opis systemu 
 

Docieplenie ścian budynku zostanie wykonane w technologii 
bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). Jego wykonanie polega na 
przymocowaniu do ścian zaprawą klejącą i łącznikami płyt styropianowych 
grubości 20 cm ( grubość styropianu określono wg audytu energetycznego 
budynku wg odrębnego opracowania), wzmocnieniu ich siatką z włókna 
szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończenie całości 
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym 1,5 mm. 
 
2. Prace przygotowawcze przed przystąpieniem do mocowania ocieplenia  
 

Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej 
powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być 
nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyathezyjnych (jak np.: brud, kurz, 
pył, tłuste zabrudzenia i bituminy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć.  



 
3. Wykonanie próby przyczepności 
 

Powierzchnię podłoża należy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z 
podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o 
wymiarach 100x100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 
próbek). Masę klejącą przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta 
rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość około 10 mm. Próbkę 
docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę 
ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada 
wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny 
ulegnie rozerwaniu (wytrzymałość styropianu na rozrywanie siłą prostopadłą do 
jego powierzchni wynosi co najmniej 0,1 MPa). W przypadku oderwania całej 
próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze 
słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować środkiem 
zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy 
rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie 
podłoża, czy tez zastosowanie technologii prefabrykowanej.  

 
4. Zastosowanie podkładu wyrównawczego 
 

W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn 
powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za 
pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo można 
nakładać zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. 

Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez 
przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych. Przy czym, 
połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonane 
na ciągłej warstwie zaprawy klejącej.  

 
5. Warunki pracy 
 

Prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych budynków     
nie mogą być wykonywane przy następujących warunkach zewnętrznych: 

 - W temperaturze powietrza niższej niż 5°C oraz wyższej niż 25°C. 
- Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w  
   wysokiej temperaturze. 
- Przy silnym wietrze. 
- W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu.Na podłożach o temperaturze   
   niższej niż 5°C oraz wyższej niż 25°C. 
- Przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od zalecanej    
   przez producenta dla danego materiału. 
 



 
6. Właściwości techniczne materiału termoizolacyjnego 
 

W systemie docieplenia ścian zewnętrznych należy stosować płyty 
styropianowe spełniające następujące wymagania: 

 płyty styropianowe grubości 14 cm, 
 ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną) 
 o gęstości 15kg/m3 według PN-B-20130: 1999, 
 o zwartej strukturze, 
 o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x1400mm 

(dopuszczalne odchyłki +/- 2mm), 
 o powierzchniach szorstkich, 
 o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień, 
 sezonowanych przez okres zapewniający możliwość zastosowania do 

systemów dociepleń (określony przez producenta styropianu) 
 
7. Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 
 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich 
attyki, parapetów, krat okinnych oraz zdemontowaniu rur spustowych można 
przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 

 
7.1. Sposób przygotowania zapraw klejących. 
 

Sposób przygotowania zaprawy klejącej według zaleceń producenta. Suchą 
zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. 
Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces 
mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej 
z właściwym mieszadłem koszykowym. 
Uwagi: 
 Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie 

przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego 
opakowania zaprawy. 

  Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. 
 Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do 

+25°C, według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu 
produktu. 

 Zaprawę należy ponownie wymieszać po 5 minutach od pierwszego 
mieszania. 

 Należy wymieszać tylko taką ilość zaprawy, która zaraz zostanie zużyta. 
 Nie wolno pod żadnym pozorem dodawać do zaprawy dodatków takich jak: 

piasek, kruszywo, szybkie spoiwa, antyfryzy, przyspieszacze, itp. 



 
7.2. Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany. 
 
 Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej 
metodą „pasmowo-punktową”. Przy pomocy packi z nierdzewnej stali nakładamy 
pasek zaprawy o szerokości 50 mm i grubości 10 mm wzdłuż obwodu płyty, w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Na środku płyty nakładamy 8-10 placków 
średnicy 100 mm i grubości 10 mm, symetrycznie do podłużnej osi płyty, w 
odległości 200 mm. 

W pierwszym rzędzie można stosować płyty o wym. 600x1400 mm, w 
pozostałych 500x1000 mm. Płytę należy natychmiast przyłożyć do podłoża 
przesuwając na właściwe miejsce (nie wolno dopuścić do stworzenia stwardniałej 
powłoki na zaprawie, gdyż pogorszy to parametry wiązania z podłożem). Płytę 
przycisnąć silnie na całej powierzchni przy pomocy listwy, której długość 
obejmuje od 2 do 4 rzędów płyt styropianowych. Na ścianach z prefabrykatów, 
płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze 
złączami płyt prefabrykowanych. 
Uwagi: 
 Płyty styropianowe należy układać poziomo. 
 Krawędzie płyt powinny być wolne od zaprawy i przylegać ściśle do siebie. 
 Zaprawę na krawędzie nakładamy tylko w wypadku wywijania siatki 

wzmacniającej lub bazowej. 
 Płyty w narożach należy łączyć schodkowo. 
 Jeżeli pomiędzy płytami wystąpi szczelina, należy ją wypełnić tylko przy 

pomocy odpowiednio dociętych pasków styropianu (szczelinę można 
powiększyć), nie wolno wypełniać jej zaprawą. 

 Otwory okienne, drzwiowe itp. powinny być wzmocnione siatką przed 
przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych. 

 Po zainstalowaniu płyt należy odczekać minimum 48 godzin zanim zacznie 
się następne prace. 

 Całą powierzchnię ściany ocieplonej oraz wszystkie nierówności płyt należy 
zeszlifować lekkimi, kolistymi ruchami przy pomocy papieru ściernego o 
gradacji 36 (ręcznie lub mechanicznie). Pył usunąć przy pomocy szczotki 
lub sprężonego powietrza. 

 
7.3. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża. 
 
 Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 
mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych do podłoża stosuje się 
łączniki uniemożliwiające odpadanie elementów okładzin elewacyjnych w 
przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikającym z wymaganej klasy 



odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej to jest EI30. Przy czym, montaż 
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu 
zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temperatury i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Płyty mocujemy łącznikami mechanicznymi w 
ilości 4 szt/m2. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególna uwagę na 
prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka 
z licem warstwy termoizolacji. 
 
8. Nakładanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
 

Po wyrównaniu, zeszlifowaniu i usunięciu pyłu z płyt izolacyjnych, 
przystępuje się do nakładania drugiej warstwy zaprawy klejącej. Odbywa się to 
analogicznie jak przy warstwie pierwszej z tym, że na płyty styropianowe 
nakładamy pasy zaprawy o takiej szerokości, aby jej powierzchnia przekraczała 
szerokość i długość wtapianej w niego siatki z włókna szklanego o masie 
powierzchniowej 145g/m2. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy packi, 
ruchami w kształcie litery „T”. 
 
Uwagi: 

 Przy zatapianiu siatki, należy zwrócić uwagę, aby się nie pofałdowała. 
 Siatka powinna być całkowicie zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie 

powinna być widoczna. 
 Poszczególne pasy zbrojonej siatki z włókna szklanego łączymy „na 

zakładkę” szer. min. 10 cm. 
 Przez naroża siatka powinna przechodzić w sposób ciągły (min. 20 cm od 

krawędzi). 
    Po zainstalowaniu siatki należy dokładnie sprawdzić ścianę upewniając 

się, czy siatka jest całkowicie zatopiona, czy ściana jest gładka i wolna od 
nieregularności (w przypadku widocznej faktury siatki, powierzchnie tą 
należy pokryć cienką warstwą zaprawy). 

   Do dalszych prac przystępujemy po upływie 48 godzin. 
   

9. Nakładanie warstwy wykańczającej – masy tynkarskiej mineralnej. 
 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 
zagruntować preparatem gruntującym. Grunt należy nanosić na podłoże pędzlem, 
szczotką lub wałkiem. Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu wyschnięcia 
zastosowanego preparatu (min. 24 godz. przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych). 

Gotową fabrycznie warstwę wykańczającą z tynku mineralnego mieszamy 
do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przygotowaną masę tynkarską należy 



rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu 
długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej 
usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie 
(zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). 
Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku 
płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym 
na opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku 
pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
Uwagi: 

 Rusztowanie powinno znajdować się w odległości min. 46 cm od 
powierzchni ściany. 

 Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. 

 Po nałożeniu na podłożu „świeży” tynk należy chronić aż do momentu 
wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatur poniżej +50C. 

 Podczas tynkowania zaleca się zabezpieczenie rusztowania siatkami 
osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących 
czynników zewnętrznych 

 Prace wykonywać na chłodnej powierzchni ściany, w cieniu lub osłoniętym 
rusztowaniu. 

 
10. Wykonanie powłoki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego. 
 

Po upływie okresu dojrzewania wyprawę tynkarską należy pomalować 
farbami silikatowymi elewacyjnymi. Przed ułożeniem farby podłoże zagruntować 
jedną warstwą odpowiedniego preparatu za pomocą pędzla, wałka lub poprzez 
natrysk. Czas schnięcia zastosowanego na podłoże preparatu zależy od warunków 
pogodowych i rodzaju preparatu (jest podana na opakowaniu produktu) 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania farby silikatowej 
należy bardzo dokładnie wymieszać /mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem/. 
Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za 
pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Przy czym, drugą warstwę farby 
nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.  
 
11.  Wytyczne szczegółowe 
 

11.1. Przyklejanie styropianu należy rozpocząć od dołu, nad ceglanym 
cokołem za pomocą odpowiednio zamocowanej szyny startowej. 

11.2. Nad cokołem należy użyć dwóch warstw siatki z włókna szklanego do 
wysokości 2,0m nad poziom terenu. 

11.3. Ocieplenie węgarków okiennych należy wykonać styropianem grubości 
5,0 cm; 



 

11.4. Wzmocnienie wszystkich krawędzi i narożników kątownikami 
aluminiowymi z welonem z siatki; 

11.5. Pionową krawędź na granicy z sąsiednim budynkiem  zakończyć szyną 
startową z taśmą uszczelniającą. 

 

1. Obliczenie współczynnika „U” przenikania ciepła dla ścian   
zewnętrznych 

 
Współczynnik „U” dla ścian przed ociepleniem  – U = 0,52W/(m2K) 
Współczynnik „U” dla ścian po dociepleniu  – U = 0,26W/(m2K) 

 
 
 

Opracował: 
        mgr inż. arch. Andrzej Maciejowski 

upr. proj. Nr 166/90/Lw 
   



WYTYCZNE DO  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  
ZDROWIA ORAZ  ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH  
STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA  BEZPIECZEŃSTWA  I  
ZDROWIA  LUDZI 

 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT  
 

 Ustawienie rusztowania przyściennego. 
 Wykonanie próby przyczepności podłoża. 
 Demontaż rur spustowych i blacharki, krat okiennych. 
 Przyklejenie płyt styropianowych i przymocowanie łącznikami 

mechanicznymi. 
 Nałożenie siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie z 

zaprawy klejącej. 
 Nałożenie powłoki gruntującej. 
 Nałożenie tynku mineralnego. 
 Malowanie ścian 
 Montaż rur spustowych, parapetów, blacharki. 
 Demontaż rusztowania przyściennego. 

      
2.  Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie będą prowadzone żadne roboty na terenie działki. 

3. Określenie przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót.  

 
1. Roboty  ziemne: 
 Nie będą prowadzone roboty ziemne 

 
2. Roboty  betoniarskie i zbrojarskie: 
 Nie będą prowadzone roboty betoniarskie i zbrojarskie. 
 
3. Roboty  stanu surowego (roboty rozbiórkowe, murowe, instalacyjne) 
- zagrożenia przy prowadzeniu robót demontażowych, 
- zagrożenia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach, 
- zagrożenia  porażenia prądem przy pracy ręcznymi narzędziami o 

napędzie elektrycznym (wiertarki, piły ręczne tarczowe itp.) oraz  
zagrożenia spowodowane niesprawnością tych narzędzi, 



- zagrożenia wynikłe z  nieprzestrzegania  prawidłowej  kolejności 
robót i reżymów technologicznych, 

 
4. Roboty  wykończeniowe 
- zagrożenia przy pracach na  rusztowaniach, 
- zagrożenia spowodowane niesprawnymi maszynami i napędzie 

elektrycznym, 
- zagrożenia przy stosowaniu materiałów trujących  i łatwopalnych, 
- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym spowodowane brakiem 

zabezpieczenia przewodów i  brakiem uziemienia urządzeń i maszyn, 
- zagrożenia przy transporcie pionowym materiałów za pomocą 

wyciągu jednomasztowego przyściennego, 
 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót 
budowlanych. 

 
 Teren budowy winien być zabezpieczony przed  dostępem osób 

postronnych. 
 

 Na rusztowaniach zewnętrznych stosować bariery chroniące przed 
upadkiem z wysokości oraz stosować drabiny do komunikacji pionowej. 

 

 Wygrodzić wyciąg  jednomasztowy przyścienny do transportu 
pionowego materiałów w zakresie jego pracy. Wymieniony  wyciąg 
winna obsługiwać jedna osoba po przeszkoleniu 

 

Na obwodzie budynku umieścić tablice ostrzegawcze o pracach na wysokościach. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót.   
 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych każdy z pracowników 
winien być przeszkolony  w  zakresie przestrzegania przepisów bhp -  w 
zakresie  przepisów ogólnych oraz  przepisów  odnoszących się do 
poszczególnych stanowisk pracy i wykonywanych czynności. 
 Przepisy ogólne powinny dotyczyc zasad postepowania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń w,  postępowania  w razie wypadku i udzielania 
pierwszej pomocy oraz w razie pożaru. Ponadto winien być przeprowadzony 
instruktaż w zakresie stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej  (kaski, pasy bezpieczeństwa, rękawice itd.).  

Szkoleniem szczegółowym winni być objęci  pracownicy  wykonujący  
prace na wysokościach,  pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia na 



budowie (betoniarki, agregaty, wyciągi jednomasztowe itd.)  oraz pracownicy 
bezpośredniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie i 
brygadziści).   

 
 
 

Opracował: 
        mgr inż. arch. Andrzej Maciejowski 

upr. proj. Nr 166/90/Lw 
    
 
 
 

 
 
 



Elewacja boczna A

styczeń 2019Kolor detalu: 

-0053

Kolory elewacji: 

-0059 -0054
Tyt. rys.

M. Maciejowska-Magas

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Budynek Szpitala

1:100

Rys. opracował mgr inz. arch.

Elewacja boczna A

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

Kolory dobrano z palety barw ATLAS jak elewacja "starego szpitala"

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 



59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 Elewacja boczna B

Jaworskie Centrum Medyczne

styczeń 2019

M. Maciejowska-Magas
Rys. opracował mgr inz. arch.

Tyt. rys.

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Budynek Szpitala

1:100Elewacja boczna B

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3



M. Maciejowska-Magas
Rys. opracował mgr inz. arch.

Tyt. rys.

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Budynek Szpitala

1:100Elewacja frontowa

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3
styczeń 2019

Elewacja frontowa

NFZ

Jaworskie Centrum Medyczne

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 



Tyt. rys.

M. Maciejowska-Magas

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Budynek Szpitala

1:100

Rys. opracował mgr inz. arch.

Elewacja boczna C

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 styczeń 2019

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 



Elewacja tylna

M. Maciejowska-Magas
Rys. opracował mgr inz. arch.

Tyt. rys.

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Budynek Szpitala

1:100Elewacja tylna

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 Styczeń 2019

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 



60
0 

m
m

1200 mm

100 mm
50 mm

m
in

. 5
cm

m
in

. 5
cm

m
in

. 
5 

cm
m

in
. 5

cm
m

in
. 5

cm

Tabela kolorów

MGR INZ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA

Obiekt

Tyt. rys.

Inwestor
Data:

Skala:

A. MACIEJOWSKI
MGR INZ. ARCH.

Rys. wykonał

 1:100

166/90/LW

Autor proj.
upr. proj. nr

Budynek Szpitala

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

Układ warstw ocieplających

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

Sposób nakładania masy klejącej 

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 2 
Budynek Szpitala

Budynek Szpitala

Kolory elewacji: 

5

1

2

3

4

6

7

9

9

10

-9051

-9066

-9055

Kolory dobrano z palety barw KEIM

1. Podłoże
2. Warstwa wyrównawcza (opcja)
3. Środek adhezyjny (opcja)
4. Masa klejąca
5. Styropian
6. Masa klejąca warstwy bazowej
7. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
8. Podkład pod tynk
9. Tynk akrylowy lub mineralny
10. Łącznik do izolacji

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3
Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 styczeń 2019

UWAGA! Przed pomalowaniem wykonać 
próby i uzgodnić kolory z architektem  

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

Szczegół ułożenia płyt styrop. na
powierz. ściany i w narożu budynku

Szczegół montażu ocieplenia cokołu

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

6

masa klejąca 3

4styropian gr 10cm

8styropian gr 15cm

szyna startowa

1masa tynkarska akrylowa

2siatka zbrojeniowa w włókna 
szklanego typu Pancer

siatka zbrojeniowa w włókna 
szklanego

masa klejąca

7

9

Szczegół montażu ocieplenia
ścianki kolankowej i otworu wentylacyjnego

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

wylewka cementowa

obróbka blacharska 
 blacha stal. ocynk. gr. 0,55mm

ŚCIANKA KOLANKOWA

3%

6

1

2

3

masa tynkarska akrylowa

4

masa klejąca

siatka zbrojeniowa w włókna 
szklanego

masa klejąca

styropian gr 10cm

OTWÓR WENTYLACYJNY

1%

6

1

2

3

4

COKÓŁ

Szczegół montażu ocieplenia 
na ścianie prostopadłej

1. Ściana
2. Szyna startowa
3. Taśma uszczelniająca
4. Zaprawa klejąca
5. Styropian
6. Listwa narożna z siatką
7. Warstwa zbrojona
8. Wyprawa tynkarska

MGR INŻ. ARCH.

M. MACIEJOWSKA-MAGAS

Rys./Ilość

A. MACIEJOWSKI
MGR INŻ. ARCH.

Tyt. rys.

Data:

Skala:

Inwestor

Obiekt

Autor proj.
upr. proj. nr
166/90/Lw

Rys. opracował

3

1

8

6

4

5

7

2

Budynek Szpitala
Budynek Szpitala Budynek Szpitala

Budynek Szpitala

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3
Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3
Jaworskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 
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6,406,40

Rys. opracował
mgr inz. arch.

M. Maciejowska-Magas

Tyt. rys.

upr. proj. nr

166/90/LW

Autor proj.

Inwestor

Obiekt

mgr inz. arch.

Andrzej Maciejowski

Jaworskie Centrum Medyczne Sp.z o.o.

Szpital

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 

Toaleta dla 

odwiedzających

Winda brudna

"E"- Magazyn

Obiekt "
C"- 

pawilo
n szpita

lny 

IV
 kondyjnacje

13,7 w
ysokość

pow.zabudowy- 9
06,30 m

2

"F"- Garaż

Obiekt "
B"- 

Przychodnia
Obiekt "

A"- I
zba przyjęć

Obiekt "D"- 
Laboratorium
Administracja

Droga pożarowa

PLAN SYTUACYJNY-projekt kolorystyki

Klatka" A"

Klatka" B"

Okno dla ekip 

ratowniczych

Okno dla ekip 

ratowniczych

LEGENDA:
- istniejące budynki

- projektowana kolorystyka 

  istniejącego budynku

59-400 Jawor, ul. Szpitalna 3 


