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PODSTAWA OPRACOWANIA

-

umowa ze zlecającym,

-

wizja lokalna przeprowadzona przez autorów opracowania w dniach: 28 do
30. kwietnia 2016r.,

-

pomiary wilgotności murów oraz drewna,

-

badania stopnia zasolenia tynków,

-

badania grzybów pleśniowych,

-

wywiady przeprowadzone z administratorami ww. obiektu,

-

dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autora opracowania,

-

opracowania, literatura i obowiązujące normy prawne,

-

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych,

jakim

powinny

odpowiadać

budynki

i

ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690) wraz z poprawkami z dn. 13
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 270) oraz z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U.
z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) wraz z późniejszymi zmianami,
-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U.
2005 nr 81 poz. 716),

-

„Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” – praca zbiorowa
pod redakcją Jerzego Karysia, PSMB, Warszawa 2010,

-

M.

Doleżał

„Grzyby

pleśniowe

w

budownictwie

a

zdrowotność

pomieszczeń”, Biuletyn informacyjny: użytkowanie, konserwacja, remonty,
1-2, 62-70, 1989,
-

„Zagrożenia budowlane, wynikające z korozji biologicznej”, J. Kunert, B.
Podolski, Z. Stramski, III warsztaty mykologiczno – budowlane PSMB:
Wrocław – Huta Szklana, 5 – 7 września 2002 roku
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Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 349/97 „Metody zabezpieczeń
istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem grzybów
pleśniowych”,

-

Norma PN-85/B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogólne zasady ochrony”,

-

Praca zbiorowa pod red. Jana Grajewskiego „Mikotoksyny i grzyby
pleśniowe

–

zagrożenia

dla

człowieka

i

zwierząt”,

Wydawnictwo

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006.

2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ekspertyzy mykologicznej jest zamek w Głogówku.
Badaniom i oględzinom nie podlegała wyremontowana więźba

dachowa.

3.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem ekspertyzy jest pomiar i analiza stanu technicznego i zakresu

występujących i zidentyfikowanych zawilgoceń w obiekcie z perspektywy
mykologii.
Ekspertyza

ma

również na

celu

szczegółowe

określenie

stanu

technicznego badanego obiektu w aspekcie postępującej korozji biologicznej.
Zawarte w końcowej części opracowania wnioski i zalecenia, dotyczące
eksploatacji

poszczególnych

pomieszczeń,

mają

na

celu

dostarczenie

niezbędnej wiedzy i wskazówek, prowadzących do przywrócenia wartości
użytkowej obiektu.
Znajdują

się

tu

rozwiązania,

dotyczące

sposobów

wykonania

przeciwwodnych zabezpieczeń ścian.
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4.

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

4.1

Charakterystyka badanego obiektu

4.1.1.

ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Opis ogólny obiektu

Położenie obiektu – źródło: maps.google.pl
Zamek składa się z połączonych ze sobą (od strony północnej) dwóch
części – zamku górnego i dolnego; obie posiadają po trzy skrzydła zabudowań,
które tworzą plan zbliżony do litery "U". Zabudowania nie są zestawione
symetrycznie; cały kompleks zamkowy ma nieregularny układ przestrzenny
z otwartym dziedzińcem. W obecnym wyglądzie zamek zawiera cechy
architektury zarówno obronnej, jak i rezydencjonalnej. Obronny charakter
poświadczają położenie zamku, zintegrowanie go z obwarowaniami miejskimi,
wysunięte poza lico elewacji zewnętrznych wieże i monumentalne przypory. Do
cech architektury rezydencjonalnej zamku należą m.in. układ przestrzenny
i ukształtowanie

elewacji,

które

są

częściowo

zdobione

dekoracją

architektoniczną i rzeźbiarską.
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WIDOK OGÓLNY DZIEDZIŃCA
i ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH ZAMKU
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Dziedziniec zamku

4.1.2.1.

Elewacje od strony wewnętrznej zamku (dziedziniec)

-

elewacje zewnętrzne budynków - znajdują się w stanie ogólnym: złym,

-

opaski zewnętrzne – niewłaściwe, brak,

-

pokrycie dachowe i więźba – wyremontowane (nie podlegało

badaniom),
-

rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe, oraz obróbki blacharskie
- są w stanie dobrym/niedostatecznym,

-

stolarka okienna i drzwiowa – stan niedostateczny
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Poziom śladów podciągania kapilarnego na elewacji
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Znaczne ubytki w otynkowaniu
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Zawilgocenie cokołów i przegród budowlanych jest przyczyną spadku ich
parametrów wytrzymałościowych, które mogą doprowadzić do deformacji,
przemieszczeń, pęknięć i pogorszenia izolacyjności termicznej oraz degradację
i pogorszenie wyglądu zewnętrznego warstw elewacyjnych i wewnętrznych.
Zwiększenie wilgotności muru powoduje również pogorszenie mikroklimatu
pomieszczeń wewnątrz budynku i pojawienie na powierzchniach ścian kolonii
grzybów i pleśni. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia osób
przebywających w skażonym obiekcie, wywołując bardzo niebezpieczne
schorzenia i alergie.
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Widać uszkodzenia tynku na granicy podciągania kapilarnego, które
wynikają z krystalizacji soli w trakcie wysychania. Dopóki dostarczana jest
wilgoć, proces jest ciągły i sukcesywnie niszczy kolejne warstwy. Zaczyna się
od przebarwień, a w skrajnych przypadkach zniszczenia mogą doprowadzić do
utraty właściwości konstrukcyjnych materiału, z którego zbudowany jest mur.
Nawet kilkukrotne remonty zawilgoconych partii ścian przy użyciu zwykłych
tynków poprawiają jedynie tymczasowo ich wygląd, nie usuwają jednak
niszczących soli, które sukcesywnie dalej niszczą warstwy wewnętrzne.
Na fotografiach powyżej widać również skutki zawilgoceń innego
pochodzenia: z wód omywających elewację, z wód pochodzących z awarii
(nieszczelny długotrwale dach)
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Zniszczeniu ulega struktura cegły oraz zaprawa murarska

Tynki ulegają korozji w pierwszej kolejności
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Destrukcja i zawilgocenie sięga powyżej 2.0 m
Pomiar wilgotności ścian na różnych wysokościach odbywa się za pomocą
ręcznego miernika wilgotności Gann Hydromette Uni2
Interpretacja wskazań miernika Gann Hydromette Uni2
Gęstość
(kg/m3)

Wilgotność względna (w jednostkach własnych miernika)
bardzo

suchy

suchy

umiarkowanie

wilgotny

wilgotny

bardzo

mokry

wilgotny

do 600

10 - 20

20 - 40

40 - 60

60 - 90

90 - 110

> 100

600 - 1200

20 - 30

30 - 50

50 - 70

70 - 100

100 – 120

> 120

1200 -

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100

110 - 130

> 130

30 - 50

50 - 70

70 - 90

90 – 120

120 - 140

> 140

1800
powyżej
1800

Mur z cegły pełnej ma gęstość od 1600 kg/m3 wzwyż. Piaskowce natomiast
zwykle ponad 2000 kg/m3. Przyjmuje się w niniejszej ekspertyzie, że celem
ujednolicenia interpretacji i sposobu odczytywania wyników, posługujemy się
liczbami z ostatniego wiersza powyższej tabeli.
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WSKUTEK

ODDZIAŁYWANIA

SOLI

BUDOWLANYCH
Sole zawarte w gruncie i materiałach budowlanych występują w postaci
chlorków, siarczanów i azotanów. Rozpuszczone w wodzie (wilgoć pochodząca
z opadów, z gruntu itp.) wnikają w ścianę, gdzie się osadzają. W trakcie
odparowywania wody sole krystalizują się i z bardzo dużą siłą niszczą materiał,
w którym się znajdują (siła nacisku w czasie krystalizacji wynosi nawet do 2
ton/cm2). Wynikiem tego jest destrukcja tynku i samego muru. Jeśli mur jest w
dalszym ciągu wystawiony na działanie wilgoci, dochodzi do zjawiska tzw.
pompowania wilgoci: sole ponownie wchłaniają wilgoć, rozpuszczają się
i wnikają w dalsze warstwy muru, następnie ponownie krystalizują się
i ponownie niszczą ścianę, jak na rysunkach poniżej: po lewej widać niszczenie
tynków tradycyjnych, pośrodku – korozja

ścian (gdy tynki zostały już

zniszczone), po prawej zaś – schemat zamierzonego gromadzenia soli w tynku
renowacyjnym, po wykonaniu prac remontowych.

Uszkodzenia substancji budowlanej spowodowanej przez wodę wskazuje
tabela poniżej.
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Woda nie jest obojętna chemicznie i zawiera roztwory chlorków,
siarczanów

i azotanów

oraz

innych

agresywnych

substancji

wypłukiwanych z gruntu. Roztwory te poprzez nieszczelności izolacji
przenikają do ścian fundamentowych i wskutek skutek kapilarnego
podciągania wilgoci są transportowane na poziom wyższy. Powoduje to
powstawanie zawilgoceń, wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się
powłok malarskich lub odpadanie tynku, a w ostateczności prowadzi do
destrukcji ścian. Na zawilgoconych powierzchniach występują wykwity, które
nazywane są potocznie solą. Chodzi tu o szkodliwe dla substancji budowlanej
związki chemiczne z grupy chlorków, siarczków i azotanów. Sole te mają
zdolność

wchłaniania

magazynowania

jej

wilgoci

nawet

i ponownego

z

otaczającego

wydalania.

Podczas

je

powietrza,

wielokrotnego

powtarzania się tego zjawiska tworzą się kryształki soli, które łącząc się z już
istniejącymi w kapilarach kryształkami wytwarzają olbrzymią siłę rozrywającą.
Ciśnienie krystalizacji jest tak duże, że powoduje zniszczenia w otaczającym
materiale. Objawia się to coraz większym sypaniem tynku i/lub jego
odpadaniem. Zniszczona i skażona solami materia musi być na początku prac
remontowych usunięta i składowana z dala od budynku.
W procesie podciągania kapilarnego wilgoci obowiązuje jedna prosta
zasada: wydajność pochłaniania wody = wydajności odparowania dyfuzyjnego.
Co to oznacza w tym przytaczanym przypadku? Otóż, jeżeli ściana lub ława
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fundamentowa ma możliwość poboru wody, to będzie ona transportowana
przez system kapilarny muru na taką wysokość, aby ilość wilgoci odparowująca
ze ściany do wnętrza pomieszczenia i na zewnątrz była taka sama, jak
wcześniej pobrana z gruntu, z przyległego terenu, schodów i podestu
zagłębionych w gruncie.

Brak obróbek powoduje znaczną destrukcję. W wielu miejscach niezbędne
będzie przemurowanie, wzmocnienie ścian, ze względu na braki w murze.

W murach rosną drzewa, których korzenie dodatkowo rozsadzają podłoże
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Ubytki w cegle, spowodowane destrukcyjnym działaniem soli,
sięgają we wskazanym miejscu 7 cm głębokości

Destrukcja tynków i cegieł npowyżej 2.0 m. Widoczne ściągi, zabezpieczające
kiedyś konstrukcję
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Znaczna część elementów drewnianych jest mechanicznie zużyta i miejscowo
zaatakowana przez grzyby domowe
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Głęboko sięgające ubytki w elementach zdobniczych

Pomiar przy użyciu miernika wilgotności Extech MO 297

20

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Pomiar przy użyciu miernika wilgotności Gann. Ściana bardzo mokra

Destrukcyjnie na mury i tynki wpływa nie tylko krystalizacja soli, ale
również następujące po sobie procesy zamarzania i rozmarzania wody
znajdującej się w kapilarach. Zamarzając, woda zwiększa swoją objętość o 9%.
Przy spadku temperatury od 0 do –10°C następuje ponad 11-krotny wzrost
ciśnienia wody w kapilarach. Dalsze obniżenie temperatury do –20°C powoduje
ponad 20-krotny wzrost ciśnienia w stosunku do wyjściowego (t=0°C) i
mechaniczny rozpad substancji budowlanej.
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Ściany zewnętrzne budynku należy określić jako zawilgocone lub mokre

W miejscach sgraffita ściennego należy przeprowadzić prace konserwatorskie
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Kondygnacja nadziemna - wnętrza

Na powierzchni ścian - ślady po grzybach pleśniowych oraz grzybni
i owocnikach grzyba domowego. Na skrzydle drzwiowym, widocznym poprawej
stronie – owocnik grzyba domowego

23

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Skutki destrukcyjnego oddzaiływania wilgoci: wysolenia i grzyby. Na fotografii
widać, że z tego miejsca oderwano owocnik grzyba domowego właściwego.

Zawilgocenie sięga wysokich partii murów. Ilość wody, znajdującej się
aktualnie w murze, jest bardzo duża. Proces schnięcia wymaga czasu, gdyż
mury są bardzo grube.
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Owocniki grzyba domowego, pokryte dodatkowo warstwą grzybów pleśniowych
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Młody owocnik grzyba domowego właściwego, jeszcze nie pokryty zarodnikami
Brunatny rozkład drewna, z którym mamy w tym wypadku do czynienia
stanowi największe zagrożenie dla drewna, ponieważ grzyby biorące udział w
tym procesie rozkładają celulozę na cukry proste. W ten sposób drewno traci są
celulozową konstrukcyjność, co w konsekwencji powoduję utratę spoistości
i wytrzymałości drewna.

Obumarły owocnik na stropie korytarza przed kaplicą
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Obumarły owocnik grzyba domowego właściwego

Wstępna analiza obecności
grzybów pleśniowych - mikroskop
elektroniczny Extech MO108

Objawami biodeterioracji materiałów budowlanych są zmiany morfologiczne
powierzchni: zmiany struktury, wżery, przebarwienia, obecność nalotu
mikroorganizmów, wybrzuszenia, łuszczenie powłok malarskich, jak również
zmiany ich właściwości mechanicznych i chemicznych.
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Białe sznury grzyba domowego przerastają strukturę tynków i murów. Część
sznurów jest niewidoczna dla ludzkiego oka, bo ich zadaniem jest dotarcie do
miejsc, gdzie zostanie znalezione pożywienie (drewno i produkty
drewnopochodne) i gdzie grzybnia oraz owocnik będą miały
szansę się rozwinąć

Do dezynfekcji użyto preparatów, przeznaczonych do likwidacji wyłącznie
grzybów plesniowych. Niezbędna jest jednak również likwidacja grzybów
domowych, szkodzących konstrukcji drewna, jak również przerastających mury.
Zabieg ten polega na iniekcji strukturalnej – przesączenie muru preparatem,
przeznaczonym do zwalczania grzyba domowego.
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Grzyby są wszechobecne w otoczeniu człowieka. Grzyby właściwe, tzw.
makrofungi można wykryć nieuzbrojonym okiem. Natomiast mikrofungi, czyli
tzw. mikrogrzyby wymagają już diagnostyki laboratoryjnej i tylko czasami
możemy zauważyć ich kolonie jako „nalot pleśni”.

Widoczne na zdjęciu wysolenia i grzyby rozkładu pleśniowego. Powodują one
początkowo odspajanie się farby, następnie wierzchnich warstw tynku,
w końcowej fazie – niszczą mur.
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W powietrzu pomieszczeń zawsze
obecne są mikroorganizmy. Jeśli ich
liczba gwałtownie nie wzrasta i nie ma
wśród nich organizmów patogennych,
są one normalnym zjawiskiem. Jeśli
nastąpi wzrost liczby mikroorganizmów,
przypadający na jednostkę objętości
powietrza, kilkakrotny w stosunku do
dopuszczalnego poziomu, można liczyć
się wtedy z następstwami zarówno ze
strony zdrowia użytkowników
pomieszczenia, jak i korozji
mikrobiologicznej materiałów w nim
występujących.
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Zaobserwowany brunatny rozkład drewna jest najgroźniejszym z
rozkładów, potrafi w ciągu 9 miesięcy strawić 70% masy drewna w elementach
konstrukcyjnych, co niejednokrotnie prowadzi do katastrof budowlanych. Do
grzybów powodujących brunatny rozkład drewna zalicza się: Grzyb domowy
właściwy, stroczek łzawy (Serpula lacrymans); grzyb piwniczny (Coniophora
puteana); podskórnia zatokowata (Antrodia sinuosa); Grzyb podkładowy,
twardziak

łuskowaty

sepiarium); Wrośniak

(Lentinus

lepideus);

Grzyp

rzędowy

(Antrodia

seriali).

słupowy

(Gloephyllum

W badanym

budynku

zaobserwowano pierwszy z wymienionych wyżej gatunków.
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Skutki działalności grzybów domowych oraz owadów – technicznych
szkodników drewna. Larwy spuszczela pospolitego trawią pobrane drewno za
pomocą własnych enzymów – nie potrzebują do trawienia współudziału
symbiontów. Przeważająca część życia spuszczela przypada na stadium larwy.
Jedno pokolenie może rozwijać się nawet do 18 lat, przy czym przeciętna
długość okresu larwalnego to 3 – 6 lat. Duzy wpływ na czas rozwoju ma
zawartość białka w drewnie (dolna granica wynosi 0,2 %), witamin (zwłaszcza
witaminy B2) i cholesterolu. W miarę ubytku tych składników w drewnie,
możliwe jest pożeranie przedstawicieli tego samego gatunku.
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Całe żerowiska larw są wypełnione mączką drzewną i odchodami larw.
Stopień ubicia zależy od wilgotności drewna. Na zdjęciu poniżej wyraźnie widać
mączkę drzewną, zupełnie wypełniającą przestrzeń w korytarzach oraz
warstwowy charakter zniszczeń. Przy silnym opanowaniu drewna chodniki
tworzą

tak

gęsty

labirynt,

że

niemożliwe

jest

przyporządkowanie

poszczególnych korytarzy poszczególnym larwom.

Korytarze po żerowaniu owadów. Widać otwory wylotowe spuszczela
pospolitego i kołatka domowego

Fragment stolarki w jednym z pomieszczeń.
Grzybnia i owocniki grzyba domowego właściwego
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Fragment murów w kolejnym z pomieszczeń.
Owocniki grzyba domowego właściwego

Drewno przechowywane w suchym pomieszczeniu powinno mieć wilgotność
między 8 a 13 %. Badane elementy podłogi mają ten parametr zwiększony,
miejscowo – w znacznym stopniu. Sprzyja to rozwojowi grzybów.

Pomiar wilgotności wewnątrz struktury drewna
stolarki okiennej. Użyto miernika elektronicznego
Extech MO 297, zaopatrzonego w igły pomiarowe
MO290-PINS-EP. Drewno zawilgocone
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Ramy okienne również są zniszczone przez grzyb domowy właściwy.
Tu: widoczne poprzeczne pęknięcia włókien celulozowych.

4.1.3.

Elewacje zewnętrzne

-

elewacje zewnętrzne budynków - znajdują się w stanie ogólnym: złym,

-

opaski zewnętrzne – niewłaściwe, brak,

-

pokrycie dachowe i więźba – wyremontowane (nie podlegało

badaniom),
-

rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe, oraz obróbki blacharskie
- są w stanie dobrym/niedostatecznym,

-

stolarka okienna i drzwiowa – stan niedostateczny
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Elewacje od stron zewnętrznych obiektu

Elewacja wschodnia – stan zły

Mury są w znacznej części zniszczone. Duże znaczenie ma korozja
biologiczno-chemiczna. Widać uszkodzenia tynku

na granicy podciągania

kapilarnego, które wynikają z krystalizacji soli w trakcie wysychania. Dopóki
dostarczana jest wilgoć, proces jest ciągły i sukcesywnie niszczy kolejne
warstwy. Zaczyna się od przebarwień, a w skrajnych przypadkach zniszczenia
mogą doprowadzić do utraty właściwości konstrukcyjnych materiału, z którego
zbudowany jest mur lub podpory. Nawet kilkukrotne remonty zawilgoconych
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partii przy użyciu zwykłych materiałów poprawiają jedynie wygląd ściany, nie
usuwają jednak niszczących soli, które sukcesywnie dalej niszczą warstwy
wewnętrzne.

Kryształy soli po odparowaniu wody. Jako, że bardziej porowata jest zaprawa,
odparowanie w jej strukturze odbywało się znacznie intensywniej, niż w
przypadku cegieł. Stąd kryształy soli są widoczne w dużej mierze na
powierzchni zaprawy.

Mury w dolnych partiach są pozbawione tynku
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Widać destrukcję elementów drewnianych. Nieszczelne rynny i obróbki
blacharskie powodują przywieranie znacznej ilości wody do powierzchni tynków
oraz drewna, zdobiącego elewację.Nie jest możliwe wyeliminowanie wnikania
wody do budynku.Sprawne odprowadzenie jej za pomocą systemu rynien i rur
spustowych oraz obróbek blacharskich może jednak zminimalizować jej ilość.

Daleko posunięta destrukcja tynków na elewacji północnej
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Zarówno elementy wykonane z tynku, jak i gzymsy (cegła), uległy degradacji

Do drobnoustrojów najczęściej atakujących elewacje należą: bakterie,
grzyby pleśniowe, pleśnie, oraz jednokomórkowe drożdże i glony. Najbardziej
widoczne ze względu na swoje rozmiary i szybkość wzrostu są grzyby
pleśniowe oraz algi (glony) i porosty. One właśnie powodują zmianę estetyki
elewacji budynku. Powodują również zatrzymywanie wilgoci na powierzchni
tynków, co pogłębia ich destrukcję mechaniczną i chemiczną.
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Porosty na powierzchni tynku. Ich elementy mocujące
niszczą tynk w sposób mechaniczny, rozsadzając go.
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Obrastanie powierzchni materiałów przez organizmy żywe jest określane
w literaturze jako “biofouling”: Jest to forma biodeterioracji, która występuje, gdy
sama obecność organizmu lub wydzieliny staje się niepożądana dla materiału
i jego właściwości; przykładem może być obrastanie fundamentów lub całych
ścian przez zróżnicowaną grupę organizmów.

Fragment elewacji – uszkodzenia chemiczno – biologiczne
i mechaniczne (korzenie drzewa, wrośniętego w przyporę)
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Podciąganie kapilarne wilgoci oraz skutki zawilgocenia tynków widoczne są na
znacznych wysokościach nad poziomem terenu
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Wskutek stałego oddziaływania wody i organizmów żywych na mury budynku,
fragment gzymsu odspoił się
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Wody podciągane kapilarnie oraz omywające elewację kamienicy wpływają
na erozję tynków i ozdobnych gzymsów. Rosnące drzewa na elewacji należy
zniszczyć, natychmiast spryskać np. Roundup-em

W wyniku braku konserwacji budynku, na murach wyrosły rośliny drzewiaste
oraz trawiaste, które swymi korzeniami rozsadzają konstrukcję ścian.
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Elewacja zachodnia

Wilgotne ściany stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju porostów,
szczególnie w okresie, gdy w powietrzu znajduje się dużo zarodników roślin.
Obszary murów o szczególnym ryzyku porastania to przede wszystkim
obszary, na których przez długi czas utrzymuje się duża wilgotność względna.
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Odpowiednie zabiegi czyszczące i dezynfekcyjne, a następnie dwukrotna
impregnacja zabezpieczy na długi czas porowatą powierzchnię elewacji
wykończeniowych przed kolejną kolonizacją przez mikroorganizmy.
Szczegółowy opis tych prac znajdują się w rozdziale „Zalecenia”.

Grzyby pleśnie, glony, mchy i porosty na powierzchni ścian. Każdy
z nich, podtrzymując wilgotność podłoża, tworzy korzystne środowisko dla
następnych. Produkty metabolizmu oraz szczątki po obumarciu porostów czy
mchów lub glonów stanowią pożywienie dla grzybów pleśniowych.
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Drzewa należy koniecznie spryskać w fazie wzrostu preparatem do
likwidacji chwastów, np. Roundup

Zauważone w opisywanym budynku zjawisko podciągania kapilarnego polega
na przyciąganiu wody przez ścianki porów. Jego intensywność zależy przede
wszystkim od rodzaju materiału, w którym się odbywa, oraz od średnicy kapilar.
Im mniejsze kapilary, tym materiał szczelniejszy dla wody napierającej,
natomiast podatniejszy na kapilarne podciąganie wilgoci. Większe średnice
kapilar zmniejszają zdolność podciągania wilgoci, lecz czynią materiał bardziej
przepuszczalnym. Obecność wód kapilarnych w ścianach jest spowodowana
niewłaściwie wykonanym systemem odprowadzenia wód opadowych oraz
brakiem izolacji.
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Brak skutecznego odprowadzenia wód
opadowych spowodował agresję biologiczną,
chemiczną i w efekcie fizyczną degradację muru
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Piwnice

Piwnica skrzydła zachodniego

Fundamenty

oraz

piwnice

budynku

są

miejscami

narażonymi

w zwiększonym stopniu na ustawiczne zamakanie. Woda wnikająca do ścian
oraz fundamentów zawiera zarówno agresywne substancje wypłukiwane
z gruntu, jak również szereg roztworów (chlorki, siarczany i azotany), które
z powodu nieskutecznie działających izolacji dostają się do zagłębionych
elementów budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania wilgoci są
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transportowane do wyższych części obiektu. Powstają widoczne zawilgocenia,
wykwity

solne, przebarwienia, łuszczenie się powłok malarskich, następnie

odpada tynk, co może w efekcie prowadzić też do destrukcji muru, jeśli nie
podejmie się odpowiednich czynności. Na skutek zwiększenia się wilgotności
muru, na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby – pleśnie, co
dodatkowo pogarsza i tak nie najzdrowszy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Znacząca część tynków uległa odspojeniu. Przyczyną tego jest zawilgocenie
oraz procesy podciągania kapilarnego, a także idąca za tym destrukcja
substancji budowlanej wskutek silnych naprężeń, występujących podczas
krystalizacji soli
Woda

jest

taki

medium,

które

wykorzysta

każdy

słaby

punkt

w hydroizolacji, aby dostać się do wnętrza konstrukcji budynku. Dlatego
podstawową zasadą podczas tworzenia (lub odtwarzania) izolacji budynków
jest to, aby stanowiły one warstwę ciągłą. Celem hydroizolacji jest całkowite i
zupełne oddzielenie budynku od wody znajdującej się w gruncie, niezależnie od
tego, co woda ta zalega w gruncie w sposób ciągły, czy raczej pojawia się tam
okresowo. Najważniejsze jest skuteczne, ciągłe i szczelne połączenie izolacji
pionowej oraz poziomej. Szczegółowo omówione zostało to w rozdziale
„Zalecenia”.
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Warunki eksploatacji
Obiekt obecnie jest nie użytkowany.

4.3

Analiza stanu technicznego obiektu

W opisywanym budynku oceniono następujące elementy:


Stan elewacji budynku określa się jako wymagający naprawy w kierunku
zabezpieczenia jej przed agresją mikrobiologiczną, tj. glonów i pleśni.



Izolacja pozioma oraz pionowa – uszkodzone, wymagają rekonstrukcji.
.

4.4

Komentarz

Stan

techniczny

obiektu

z

zawilgoconymi

przegrodami

budowlanymi spowodowanymi zalewaniem wodami opadowymi oraz
brakiem skutecznej izolacji pionowej i poziomej- jest zły.

5.

IDENTYFIKACJA WYKRYTYCH GRZYBÓW
5.1. Grzyby domowe
5.1.1. Grzyb

domowy

właściwy,

stroczek

domowy

(Serpula

lacrymans)
Jest to typowy, najbardziej pospolity grzyb domowy. Występuje prawie
wyłącznie w budynkach, rzadko w składach drewna, częściej w kopalniach.
Atakuje drewno zarówno rodzajów iglastych, jak i liściastych. W budynkach
występuje w stropach drewnianych, w elementach podłogowych, na futrynach,
boazeriach i więźbie dachowej. Wywołuje szybki i intensywny rozkład drewna o
typie zgnilizny brunatnej. Na powierzchni powstają spękania, zarówno w
kierunku poprzecznym jak i podłużnym. Spękania szybko pogłębiają się i dzielą
zniszczone drewno na pryzmatyczne klocki. Porażone drewno staje się lekkie i
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kruche. Grzyb ten ma małe wymagania co do wilgotności drewna, gdyż może ją
sobie wytwarzać w dużych ilościach. Rozwój grzybni może odbywać się w
ciemności. Zaliczany jest do pierwszej grupy grzybów budowlanych –
najbardziej szkodliwych, powodujących silny i szybki rozkład drewna. Ubytek
suchej masy drewna po 6 miesiącach wynosi 50%, a wytrzymałość na ściskanie
zmniejsza się w tym czasie do 3% wytrzymałości drewna zdrowego. Oprócz
szkód technicznych, grzyby domowe wywierają również niekorzystny wpływ na
zdrowotność pomieszczeń, a tym samym na zdrowie ich mieszkańców.
Rozwojowi grzybów towarzyszy duża wilgotność, która może być przyczyną
schorzeń stawów itp. Przy rozkładzie drewna oprócz wody wydzielana jest duża
ilość dwutlenku węgla, kwasy organiczne i substancje cuchnące. Przykre
zapachy mogą powodować stany złego samopoczucia, a u osób szczególnie
wrażliwych bóle głowy, nudności, zawroty głowy, senność, a także mogą
spowodować zmianę rytmu oddechowego. Taki stan rzeczy może spowodować
niedotlenienie krwi, zmniejszenie apetytu, podrażnienie nerwowe, anemię, a
nawet zaburzenia żołądkowe. Rozsiewające się z owocnika zarodniki mogą
spowodować astmę oskrzelową i inne schorzenia płuc.
Miejsce występowania: drewno i przerośnięta nim struktura murów,
rozwój grzyba: aktywny,
rodzaj występowania: miejscowy.
5.2. Grzyb domowy biały (Poria vaporaria)

Powoduje powstanie silnego i szybkiego rozkładu drewna. Zniszczone
drewno podobne jest do porażonego przez grzyb domowy właściwy; jest tylko
nieco ciemniejsze, a spękania są mniej głębokie. Drewno zniszczone traci po 6
miesiącach ok. 40 % suchej masy. Wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się w
tym czasie o 60% w stosunku do drewna zdrowego.
Grzybnia śnieżnobiała, watowata, występuje w formie puszystych
nalotów lub wzorzystych płatów i skupień podobnych do kwiatów mrozu na
szybach.

Stara

grzybnia

zachowuje

barwę

białą

lub

przechodzi

w

jasnokremową. Strzępki są nieco grubsze niż u innych grzybów. Sznury białe,
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puszyste, giętkie o przekroju okrągłym. Po wyschnięciu zachowują giętkość i
białe zabarwienie. Mają dość liczne odgałęzienia; grubość sznurów jest nieco
mniejsza, niż u grzyba domowego właściwego.
Owocniki występują w formie owalnych lub okrągłych, płaskich
powłoczek przytwierdzonych do drewna. Górna powierzchnia pokryta jest
drobniutkimi rurkami o przekroju okrągłym lub wielokątnym; wewnątrz rurek na
podstawkach rozwijają się zarodniki. Barwa owocnika biała lub kremowa.
Rozwój następuje w pomieszczeniach wilgotnych, temperatura optymalna dla
rozwoju wynosi 23-25 st. C.
Miejsce występowania: elementy drewniane
rozwój grzyba: aktywny, rodzaj porażenia: lokalny
5.3. Grzyby pleśniowe
Stwierdzono również obecność grzybów pleśni. Zabarwienie powierzchni
murów i drewna spowodowane jest przez liczne zarodniki konidialne, tworzące
się na trzonkach konidialnych. Źródłem pożywienia dla tych grzybów są
wszelkiego rodzaju materiały organiczne. Rozwój pleśni ograniczony jest ściśle
do miejsc zawilgoconych. Przy długotrwałym rozwoju mogą przyczyniać się
również do stopniowej korozji np. muru. Grzyby pleśnie pod względem
systematycznym zaliczane są do klasy workowców i grzybów niedoskonałych.
Są to najczęściej grzyby z rodzaju Penicilium, Aspergillus, Trichoderma, Torula,
Chaetomium i inne. Niebezpieczeństwo występowania grzybów pleśni związane
jest z faktem wytwarzania przez nie ogromnych ilości zarodników, których
znaczenie jako czynnika zagrażającego zdrowiu osób przebywających w
pomieszczeniach

przez

nie

zaatakowanych

wzrosło

ostatnio

do

niebezpiecznych granic. Grzyby te atakują między innymi płuca, układ
nerwowy, gałkę oczną, mięsień serca i wywołują inne schorzenia, ogólnie
objęte nazwą aspergilozy. Jak stwierdzono choroby wywołane trującym
działaniem mykotoksyn, czyli metabolitów pleśni (grzyby zwane rakotwórczymi)
mają ścisły związek z powstawaniem chorób nowotworowych takich jak: rak
wątroby, rak płuc, rak przełyku, żołądka, guza mózgu i białaczki.
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Miejsce występowania: drewno oraz powierzchnia tynków we wszystkich
budynkach,
Rozwój grzyba: aktywny, rodzaj występowania: ogólny.
5.7.1. Badania grzybów rozkładu pleśniowego
W wyniku badań mykologicznych makro- i mikroskopowych stwierdza się
silne zagrzybienie badanych fragmentów drewna i ścian.
W badanych pomieszczeniach obserwuje się silne zawilgocenia ścian i
idące za tym daleko posunięte zagrzybienie, występujące najczęściej w postaci
ciemnych nalotów zarodnikującej grzybni oraz osypującego się tynku, a także w
wielu przypadkach poważną korozję drewnianych elementów konstrukcyjnych.
W wyniku badań mikroskopowych, diagnostycznych stwierdzono dużą
liczebność i różnorodność gatunków grzybów pleśniowych występujących
w badanym materiale. Są to grzyby pleśniowe czynne w rozkładzie i degradacji
substancji budowlanej (krzemianów i zaprawy wapienno-cementowej).
Wśród wyizolowanych grzybów stwierdzono również obecność grzybów
toksynotwórczych, m.in. z gatunku Alternaria alternata, wydzielającego
mykotoksyny o działaniu cyto- i fitotoksycznym.
Ogólnie grzyby pleśniowe, rozwijające się na substancji budowlanej
oprócz powodowania zniszczeń natury mechanicznej, mogą być przyczyną
wielu poważnych schorzeń, a wręcz mogą stanowić zagrożenie dla życia
ludzkiego.

5.4. Glony
Glony rozwijają się w temperaturach od -7 do ok. 70 st. C, optymalna dla
ich rozwoju to 20 st. C. Preferują warunki wilgotne, gdy zawartość wody w
podłożu zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,0, są jednak odporne na
wysuszenie,

a

ich

rozwój

następuje

często

przy

udziale

szczątków

organicznych. Ich rozrost i przetrwanie są uwarunkowane również wskaźnikiem
ph środowiska, na którym się rozwijają. Spektrum jest szerokie : od ≤ 1 do
ponad 11.
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Plamy zielone i zielonkawe w badanym budynku pochodzą od
pigmentów glonów i sinic. Drobnoustroje te kolonizują w obiekcie powierzchnię
tynków, pory i mikrospękania występujące w betonie, co może doprowadzić do
uszkodzenia jego struktury. Ich pożywieniem jest CO2 jako źródło węgla,
korzystają

również

z

licznych,

występujących

w

budynkach

soli

i mikroelementów. Do przetrwania i rozwoju niezbędne jest im światło
słoneczne.
Miejsce

występowania:

elementy

znacznie

zawilgoconych

powierzchni

zewnętrznych i wewnętrznych.
Rozwój glonów: aktywny,
Rodzaj porażenia: lokalny.

5.5. Porosty
Porosty (Lichenes) to typ z królestwa grzybów, które charakteryzują się
zdolnością współżycia (symbiozy) z glonami asymilującymi i uzyskały dzięki
temu nowe możliwości życiowe. Grzyb jest tu organizmem dominującym.
Ze względu na kształt plechy porosty dzieli się na krzaczkowate (plecha
bogato rozgałęziona), liściaste (plecha płatowata) lub skorupiaste (plecha ściśle
przylegająca do podłoża). Rozmnażanie odbywa się głównie wegetatywnie przez fragmentację plechy, formowanie się tzw. urwistków (soredia) lub łatwo
odłamujących się wyrostków (izydia). Rozmnażanie generatywne możliwe tylko
u komponenta grzybowego.
Porosty posiadają i korzystają z dużych zdolności przetrwania w bardzo
trudnych warunkach, dlatego zaliczane są do organizmów pionierskich, które
mogą zasiedlać tereny pustynne, skaliste, itp. i tym samym tworzyć podłoże dla
rozwoju bardziej złożonych organizmów. Jednocześnie porosty są bardzo
wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, stąd w miastach wokół fabryk
występują tzw. pustynie porostowe. Tę właściwość porostów wykorzystuje się
do badania stopnia skażenia środowiska. Ogólna liczba gatunków porostów
wynosi ok. 20 tys., w Polsce kilkaset gatunków, do pospolitych należą:
chrobotek, płucnica islandzka, porost geograficzny. Obecnie porosty traktowane
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są raczej jako grupa ekologiczna, a nie wyróżniona na zasadzie pokrewieństwa.
(korzystano z informacji zawartych na portalu portlwiedzy.onet.pl)
Miejsce

występowania:

cokoły

wokół

budynku,

znacznie

zawilgocone

powierzchnie murów: na zewnątrz i wewnątrz obiektu.
Rozwój porostów: aktywny,
Rodzaj porażenia: lokalny.

5.6. Owady
5.6.1. Kołatek domowy
Larwy jego żyją w drewnie. Chodniki larwalne wzdłuż słoi rocznych
szerokości od 1/3 mm młodej larwy do średnicy ok. 2 mm larwy dojrzałej.
Żerowisko

zapełnione

jest

sypką

mączką

drzewną

pomieszaną

z

ekskrementami kształtu jajowatego. Chodnik wygryza larwa, pozostawiając
tylko cienką maskującą ściankę, którą przegryza i opuszcza drewno chrząszcz
przez okrągłe otwory wylotowe o średnicy 0, 7 - 2, 2 mm. Temp. optymalna dla
rozwoju larw: 22 - 23C, do 28C. Minimum wilgotności względnej powietrza dla
larw młodszych wynosi ok. 50%, a dla starszych ok. 60%. Zależność od
wilgotności

drewna

i

umiarkowane

wymagania

względem

temperatury

sprawiają, że kołatek znajduje najdogodniejsze warunki rozwoju w piwnicach i
innych chłodnych, wilgotnych pomieszczeniach. Kołatek jest najgroźniejszym
szkodnikiem drewnianych budynków, mebli i wyrobów z drewna, uszkadzając
przede wszystkim belki przyziemia, legary, podłogi itp.,
Miejsce występowania: elementy drewniane: piwnice, kondygnacje nadziemne,
rodzaj porażenia: lokalny.

5.6.2. Spuszczel pospolity
Czarny lub ciemnobrunatny, ciało wyraźnie spłaszczone, pokryte
włoskami. Występuje w drewnie drzew iglastych, głównie sosna, jodła, świerk.
Jest szkodnikiem drewnianych elementów budynków. Zasiedla nie tylko więźbę
dachową, czy typowe ściany z drewna iglastego, ale nawet stare drewniane
ramy okienne czy drewnianą boazerię i podłogi.
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Długowieczne, żyjące nawet do 7 lat (zanim przeobrażą się w owad
dorosły) larwy tego chrząszcza żerują w martwym i suchym drewnie z drzew
iglastych. Długość życia larwy zależy od właściwości odżywczych drewna.
Ocenia się, że stadium larwy może trwać nawet kilkanaście lat w
niesprzyjających warunkach. Larwy rozwijają się nawet w bardzo przesuszonym
drewnie. Najczęściej drążą kanały w części bielastej drewna. Chodniki larwalne
wypełnione są drobną mączką i grudkami wałeczkowatego kału, na przekroju
poprzecznym chodnik ma kształt spłaszczonego owalu. Szerokość chodników
dorosłych larw wynosi ok. 6 mm. Zakończenie chodnika larwalnego stanowi
płaska,

owalna

kolebka

poczwarkowa.

Chrząszcz

opuszcza

kolebkę

poczwarkową po 4-7 dniach od wylęgu, owalnym otworem o wymiarach 2-4 x 511 mm. Miejsce występowania: elementy drewniane.
Rozwój: aktywny, rodzaj porażenia: lokalny.

6.

WYNIKI PRZEGLĄDU

W ramach wykonywanego przeglądu przeprowadzono:


oględziny makroskopowe obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem

zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych,


oględziny i badania przy użyciu mikroskopu elektronicznego Extech

MC108,


pomiary wilgotności murów przy wykorzystaniu mierników: Extech

MO297 oraz Extech MO290, a także Gann Hydromette Uni2. Jest to metoda
nieniszcząca, oparta na pomiarach energią wysokiej częstotliwości,


badania laboratoryjne grzybów pleśniowych.

6.1

Oględziny makroskopowe
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szczegółowe

oględziny

makroskopowe pomieszczeń obiektu pozwalają stwierdzić, iż obiekty znajdują
się w niedostatecznym stanie technicznym i wymagają prac zabezpieczających.
W wyniku oględzin obiektu stwierdzono:
-

występowanie zawilgocenia ścian budynku,

-

występowanie zagrzybienia budynku.

6.2

Pomiary wilgotności powierzchniowej i strukturalnej murów

Miejsca przedostawania się wody do budynku

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z
wodami rozproszonymi (z opadów, z rozbryzgów),
wodami infiltracyjnymi, wilgocią gruntową oraz
higroskopijnym poborem wilgoci z powietrza.
Brak

izolacji

umożliwiają

lub

też

wnikanie

jej
wody

nieszczelność
zewnętrznej

zarówno w strukturę ścian, jak i do wnętrza
budynku. Schemat nie przedstawia badanego
obiektu – poziom wód gruntowych należy
ustalić na podstawie badań geotechnicznych.
Wysokość, do której podchodzi woda w murze, zależy przede wszystkim
od: rodzaju i typu warstwy gleby, na której spoczywają ławy fundamentów,
poziomu wód gruntowych, konfiguracji terenu i poziomu wód zaskórnych,
przekroju naczyń włosowatych w murze, rodzaju i grubości muru, składu
chemicznego transportowanych wód. Najsilniej zawilgocone są mury w partii
przyziemia, natomiast wyższe partie murów są bardziej suche.

Wysokość (H), na jaką może podsiąkać woda kapilarna, jest określona wzorem:
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gdzie:
E – napięcie powierzchniowe cieczy
r – promień kapilary
g – przyspieszenie ziemskie
q – gęstość cieczy
x – kąt zawilżania
Transport wody występuje jedynie w kapilarach o średnicy od 80 nm do
20 μm. Kapilary o średnicach mniejszych lub większych nie uczestniczą w tych
procesach. Analizując powyższy wzór, należy stwierdzić, iż wielkości E, g, q są
w zasadzie od nas niezależne. Możemy jedynie wpływać na wysokość
podciągania kapilarnego poprzez ewentualną zmianę promienia kapilary r lub
kąta zwilżania x. Ideałem byłoby całkowite zamknięcie przekroju kapilary
w wyniku

racjonalnych

przeciwdziałań.

Bez

zdecydowanej

ingerencji

w konstrukcję budynku (podcinanie murów) jest to możliwe jedynie w niektórych
przypadkach.
Pozostaje zatem działanie w stosunku do wymienionych już
wartości r i x, co czyni zalecona przez nas w dalszej części opracowania
izolacja

pozioma.

Badania

wilgotności

murów

przeprowadzono

przy

zastosowaniu metody nieniszczącej, opartej na pomiarach energią wysokiej
częstotliwości. Do badań nieniszczących zastosowano miernik Extech MO297.
Wskazuje on wilgotność względną. Jako że w literaturze stosuje się zwykle
wilgotność tzw. masową (bezwzględną), podana dalej klasyfikacja stopnia
zawilgocenia ścian i murów uwzględnia obydwie te wielkości, po zastosowaniu
odpowiedniego przelicznika.

Klasyfikacja stopnia zawilgocenia ścian i murów - wilgotność
masowa oraz względna (miernik Extech)
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Wilgotność masowa
muru [%]

ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Wilgotność względna
muru [%]

Stopień zawilgocenia muru
właściwy,
dopuszczalny
w
pomieszczeniach mieszkalnych i
użyteczności publicznej

1

<3

< 24

2

3–5

25 – 35

podwyższony

3

5–8

36 – 45

mury średnio zawilgocone

4

8 – 12

46 – 55

mury zawilgocone

5

> 12

> 56

6.2.1. Wyniki

pomiarów

wilgotności

względnej

mury silnie zawilgocone

oraz

bezwzględnej

(masowej) ścian budynku
W czasie dokonywanych oględzin oraz pomiarów temperatura i
wilgotność wynosiły:
- wilgotność powietrza na zewnątrz: 55 %
- temperatura powietrza: 23 ºC.
Dla potwierdzenia wykonanych pomiarów użyto w kilku miejscach
również innego miernika, Extech MO 290 oraz Gan Uni2. Wskazuje on jako
wynik wilgotność bezwzględną, czyli masową. Wskazania obydwu mierników
były identyczne. Wybrane próbki przebadano również metodą karbidową CM.

60

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Badanie wilgotności pobranej próbki przy użyciu tzw. „CM-ki”, wskazującej
wilgotność masową. Otrzymano wyniki wysokie.
Zestawienie wyników badań wilgotności ścian budynku
Wysokość pomiarowa –
Wilgotność
masowa
powyżej poziomu terenu/
w miejscu pomiaru [%]
posadzki – h [m.]
Skrzydło południowe
Temperatura pow. 230C
0,0
18 %
Punkt nr 1
0,5
18 %
dziedziniec
1,0
16 %
1,5
12 %
0,0
18 %
0,5
15 %
Punkt nr 2
dziedziniec
1,0
17 %
1,5
11 %
0,0
18 %
Punkt nr 3
0,5
17 %
dziedziniec
1,0
10 %
1,5
13 %
0,0
18%
Punkt nr 4
0,5
19 %
dziedziniec
1,0
13 %
1,5
16 %
0,0
15 %
Punkt nr 5
0,5
19 %
Punkt pomiarowy
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dziedziniec

1,0
1,5

dziedziniec

Punkt nr 2
dziedziniec

Punkt nr 3
dziedziniec

Punkt nr 4
dziedziniec

Punkt nr 5
dziedziniec

0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5

dziedziniec

Punkt nr 2
dziedziniec

Punkt nr 3
dziedziniec

Punkt nr 4
dziedziniec

Punkt nr 5
dziedziniec

ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

12 %
16 %
19 %
13 %
14 %
12 %
18 %
13 %
15 %
18 %
18 %
13 %
12 %
17 %
18 %
16 %
12 %
9%
13 %
14 %
10 %
10 %
Temperatura pow. 230C

Skrzydło północne
Punkt nr 1

www.eksperci.net.pl

Temperatura pow. 230C

Skrzydło wschodnie
Punkt nr 1

Rynek 1, 48-250 Głogówek

0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5

18 %
13 %
11 %
8%
13 %
12 %
10 %
18 %
16 %
12 %
12 %
9%
16 %
15 %
18 %
18 %
16 %
12 %
10 %
12 %
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Temperatura pow. 230C

Skrzydło zachodnie
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5
0,0
0,5
1,0
1,5

Punkt nr 1
dziedziniec

Punkt nr 2
dziedziniec

Punkt nr 3
dziedziniec

Punkt nr 4
dziedziniec

Punkt nr 5
dziedziniec

19 %
18 %
19 %
18 %
18 %
18 %
19 %
19 %
15 %
18 %
17 %
18 %
18 %
19 %
17%
16 %
19 %
18 %
19 %
18 %

Podsumowanie wyników pomiarów wilgotności
Przeprowadzone pomiary wilgotności murów dziedzińca dały podobne
wskazania. Mury były bardzo mokre. Wilgotność murów wahała się między 16%
- 19%. Elewacje skrzydeł: w strefie przy terenie wilgotność murów wahała się
między 15% - 19%, na wysokości do 1,5 m powyżej terenu wilgotność murów
– w granicach 6-12%.
Elewacja zewnętrzna była zawilgocona maksymalnie do wysokości min
2, 5 m.
6.2.2. Badanie rodzaju i stężenia soli w murach
Celem

przeprowadzonych

badań

było

stwierdzenie

rodzaju soli,

występujących w murach i określenie ich stężenia. Próbki pobrane zostały z
tynków budynków dziedzińca oraz z elewacji zewnętrznych.
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Pobór próbki do badania soli. Użyto do tego szczelnie zamykanych woreczków

Badania soli w próbkach pobranych podczas oględzin obiektu
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Badanie siarczków i chlorków

Klasyfikacja soli budowlanych (dane w %)

Stopień zasolenia

Azotany

Siarczany

Chlorki

Niski

<0,10

<0,50

<0,20

Średni

0,10-0,30

0,50-1,50

0,20-0,50

Wysoki

>0,30

>1,50

>0,50

Transport szkodliwych soli budowlanych odbywał się i odbywa się nadal
poprzez

przedostawanie

się

wilgoci

zawierającej

sole

do

przegród

zewnętrznych przez nieszczelności w izolacji pionowej poziomej. Następnie
sole, znajdujące się wcześniej w gruncie, odkładają się w murze na zewnątrz
muru – w tynku i stopniowo wypełniają pory materiału przegród do ich
całkowitego wypełnienia. Po czym następuje rozsadzanie porów tynku, a po
odpadnięciu tynku proces niszczenia zaczyna obejmować cegły. Z uwagi na
znaczne zawartości szkodliwych soli budowlanych w przegrodach (siarczanów
i chlorków), celowe jest zastosowanie tynków renowacyjnych w pełnym
systemie wraz z neutralizacją szkodliwych soli budowlanych.
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Wyniki analizy zawartości soli w murach badanego obiektu zestawiono w tabeli:
Stężenie soli %
Punkt pomiaru
azotany

siarczany

chlorki

Punkt nr 1
Budynek wsch.

0,21

0,50

0,29

Punkt nr 2
Budynek wsch.

0,32

0,59

0,23

Punkt nr 3
Budynek wsch.

0.15

0,86

0,33

Punkt nr 4
Budynek wsch.

0,18

0,75

0,70

Punkt nr 4
Budynek zach.

0,19

0,55

0,28

Punkt nr 6
Budynek zach.

0,15

0,76

0,23

Punkt nr 7
Budynek zach.

0.17

0,76

0,32

Punkt nr 8
Budynek zach.

0,24

0,56

0,68

Punkt nr 9
Budynek pd.

0,30

0,66

0,23

Punkt nr 10
Budynek pd.

0.18

0,93

0,32

Punkt nr 11
Piwnica pd.

0,30

0,66

0,24

Punkt nr 12
Piwnica płn.

0.18

0,96

0,33

Punkt nr 13
Piwnica płn.

0.24

0,69

0,32

Punkt nr 14
Piwnica płn.

0,35

0,67

0,27

Punkt nr 15
Piwnica płn.

0.19

0,77

0,34

Z rezultatów badań stopnia zasolenia ścian budynku wynika, że:
I.

zawartość azotanów w próbkach jest 0,15-0,35

II.

zawartość siarczanów 0,55-0,93

III.

zawartość chlorków w próbkach 0,23-0,70

IV.

sumaryczna

zawartość

szkodliwych

soli

budowlanych

w

pobranych z budynku próbkach jest na średnim poziomie, tj. przekracza
wartości dopuszczalne.
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BADANIA LABORATORYJNE
Zbadano laboratoryjnie takie czynniki skażenia mikrobiologicznego jak
grzyby pleśniowe.
BADANIA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH
Próbki do badania na ze ścian pobrano metoda odciskową (próbniki
utworzone z agaru z różem bengalskim) oraz przy użyciu wymazówki.
Metoda odciskowa służy do pobrania próby i badania czystości
mikrobiologicznej z powierzchni. Używa się do tego dwustronnych pasków
odciskowych. Jedna ze stron, w kolorze różowym, zawiera agar z różem
bengalskim, podłoże selektywne do izolacji, oznaczania liczby drożdży i pleśni
ze środowiska. Enzymatyczny hydrolizat sojowy dostarcza azotu i witamin
stanowiących źródło do prawidłowego wzrostu mikroorganizmów. Wysokie
stężenie glukozy jest źródłem energii, fosforan potasu jest czynnikiem
buforującym. Siarczan magnezu dostarcza mikroelementów. Pozwala on na
rozwój grzybów pleśniowych, jednocześnie zatrzymując rozwój bakterii. Róż
bengalski oraz chloramfenikol hamują wzrost bakterii. TTC, czyli chlorek 2,3,5trifenylotetrazoliowy powoduje wybarwienie wyrosłych kolonii na kolor różowy,
67

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

co ułatwia odczyt wyniku. Róż bengalski ogranicza dodatkowo rozrastanie się
kolonii pleśni na płytce.
Druga strona próbnika – w kolorze słomkowym – jest to Tryptic Soy Agar
z TTC, podłoże wzrostowe dla szerokiego spektrum mikroorganizmów.
Podłoże to zawiera wyciągi peptonowe, zapewniające wzrost różnych
mikroorganizmów. TTC powoduje wybarwienie wyrosłych kolonii na kolor
różowy, co ułatwia odczyt wyniku.
Wyniki uzyskane różnymi metodami posiewu z różnych badanych
materiałów nie mogą być ze sobą porównywane. Jednakże testy wykonane tą
samą techniką na tym samym typie materiału mogą być porównywane i na ich
podstawie można wyciągać wnioski.

Pobór próby powietrza na zewnątrz
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Pobór próby powietrza wewnątrz kaplicy

Pobór próby przy użyciu wymazówki – te próby posłużyły potwierdzeniu
wyników, uzyskanych metodą odciskową. W tabeli nie umieszcza się rezultatów
tych badań – każdorazowo potwierdziły one istnienie rodzajów lub gatunków
pleśni, wyodrębnionych na podstawie poboru próbnikiem odciskowym.
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Wykonano również badania powietrza – pobór
próbki powietrza nastąpił przy użyciu specjalistycznego
sprzętu,

umożliwiającego

następnie

wyhodowanie

grzybów pleśni, występujących w danym otoczeniu. Użyto
próbnika

powietrza

Biotest

Hycon

Standard

RCS,

widocznego na zdjęciu. Pobór próby trwał każdorazowo 1
minutę. W tym czasie pobierane jest dokładnie 40 litrów
powietrza. Wskutek działania siły odśrodkowej kolonie
grzybów pleśni osiadają na powierzchni paska, zawierającego pożywkę. Po
zastosowaniu mnożnika (w tym przypadku x 25) hodowla wykazuje, jaka liczba
kolonii znajduje się w jednostce przeliczeniowej, czyli w 1 m3 powietrza w
badanym pomieszczeniu. Liczba ta ostatecznie jest porównywana do liczby
kolonii wyhodowanych z próby porównawczej – pobranej na zewnątrz
rozpatrywanego budynku.
Nie istnieją w Polsce jeszcze akty prawne, które kategoryzują jakość
mikrobiologiczną

powietrza

bądź

powierzchni

wewnątrz

obiektów

i poszczególnych pomieszczeń. Należy jednak podkreślić, iż możliwa jest
identyfikacja określonych wartości granicznych, określonych przez ludzi nauki
i specjalistów-praktyków

na

podstawie

systematycznie

dokonywanych

i

weryfikowanych doświadczeń i obserwacji. Niektóre osoby mogą wykazywać
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ilości zarodników grzybów

pleśniowych, stąd niezbędne jest określenie, z jakimi pleśniami mają one do
czynienia oraz w jakiej owe pleśnie występują ilości i natężeniu.
Oznaczanie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza,
wyrażonego zawartością jednostek tworzących kolonie (jtk), czyli CFU (ang.
colony forming units) przypadającą na 100 cm2 powierzchni lub 1 m3 powietrza
jest najlepszą znaną i najczęściej obecnie stosowaną miarą liczbową,
określającą poziom i skalę narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
Dlatego też większość wartości norm (wartości referencyjnych) określa się za
pomocą

tej

właśnie

jednostki.

Przykładowo,

dopuszczalny

poziom

zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi określany i porównywany bywa
według doświadczeń dr Krzysztofika. Według niego liczba grzybów w
sypialniach nie powinna przekraczać 100 jtk/m3, w pokoju dziennym – 200
jtk/m3, natomiast w kuchni – 300 jtk/m3. Według dr. Doleżał natomiast
poziom koncentracji zarodników grzybów pleśniowych w obiekcie
użyteczności publicznej nie powinien przekraczać poziomu 500 jtk/m3
powietrza
Podobnie kształtują się wartości normatywne, proponowane przez
organizację WHO w dokumencie „Indoor air quality. Biological contaminants
(1988)” oraz „Research methods in biological indoor air pollution” (Holandia –
raport z 1989 roku) dla zawartości grzybów pleśniowych w powietrzu.
0 CFU/m3

– w środowisku wnętrz nie powinno być patogennych i
toksynotwórczych grzybów

> 5,0 ⋅10 1 CFU/m3

– jeśli jednego gatunku, to należy podjąć działania

≤1,5 ⋅10 2 CFU/m3

– dopuszczalne, jeśli jest to mieszanina gatunków

≤5,0 ⋅10 2 CFU/m3

– dopuszczalne, jeśli jest to Cladosporium lub inne
fitopleśnie

> 1,0 ⋅10 4 CFU/m3

– groźne dla zdrowia

> 5,0 ⋅10 2 CFU/m3

– jeśli jednego potencjalnie patogennego gatunku, groźne
dla zdrowia
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Fragment paska z
agarem (próba powietrza) –
kolonie grzybów pleśniowych
po kilkudniowej inkubacji

Powiększenie fragmentu innego próbnika
Zamieszczone fotografie hodowli są poglądowe – nie pochodzą z badanego
budynku
Klasyfikacja stopnia zanieczyszczenia powierzchni również nie jest
unormowana prawnie w Polsce. Utworzono ją na podstawie kilkunastoletnich
badań i doświadczeń. Kryteria oceny stopnia aktywacji grzybów na powierzchni
przegród przedstawia tabela:
Kryteria oceny stopnia aktywacji grzybów na powierzchni przegród

Wynik
(jtk/100 cm2)
3

Poniżej 10

Ocena wizualna

Interpretacja wyniku

Brak zmian na powierzchni

Normalny stan zanieczyszczenia,
typowe dla danego obiektu warunki
higieniczno – sanitarne

3

4

Złuszczenia powłok malarskich, plamy
zawilgoceń,
brak
wykwitów
pleśniowych

Uaktywnianie
się
mikroflory
pleśniowej,
pozostałość
po
aktywnym stanie w przeszłości

4

6

Wykwity pleśniowe, przebarwienia,
wybrzuszenia i osypywanie tynku

Aktywny stan zagrzybienia

Wykwity pleśniowe, nalot zarodników
na
powierzchni,
przebarwienia,
wybrzuszenia i osypywanie tynku,
zapach pleśniowy

Bardzo aktywny stan zagrzybienia

10 – 10

10 – 10

Powyżej 10

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Piotrowska, Z. Żakowska, Badania
mikrobiologiczne jako istotny element ekspertyzy mykologiczno – budowlanej. Ochrona
budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, Wydawnictwo PSMB, Wrocław 2010, ss. 132 –
140.
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pleśniowymi

na

badanych

powierzchniach można interpretować według tablic interpretacyjnych pasków
dwustronnych (dipslide). Podczas badania dokonano również odpowiednich
obliczeń, które umożliwiły podanie ekstrapolowanej ilości jtk/100 cm 2.

Zliczono

i

zidentyfikowano

wyhodowane

mikroorganizmy

(grzyby

pleśniowe) w oparciu o porównanie cech morfologicznych i fizjologicznym danej
pleśni z opisanymi w kluczach diagnostycznych.

Numer
próby
1

Miejsce poboru
próby
Kaplica – powietrze

Wynik badania – liczba oraz grzyby dominujące
Liczba grzybów pleśni - 950 jtk/ 1 m

3

Alternaria alternata, Penicillium sp., Cladosporium herbarum,
Rhizopus niger, Basidiomycetes, Acremonium strictum,
Basidiomycetes,
2

Skrzydło zachodnie
– powietrze

Liczba grzybów pleśni - 1000 jtk/ 1 m

3

Aspergillus caesiellus, Penicillium sp., Candida crusei
Cladosporium herbarum, Aspergillus niger,
Aspergillus ochraceus, Trichoderma viride,
3

4

5

6

3

Próba porównawcza
– powietrze na
zewnątrz

Liczba grzybów pleśni - 450 jtk/ 1 m

Próba odciskowa –
powierzchnia tynku,
skrzydło zachodnie

Liczba grzybów pleśni w jtk/100 cm² powierzchni: 2,5 x 10

Próba odciskowa –
powierzchnia tynku,
skrzydło wschodnie

Liczba grzybów pleśni w jtk/100 cm² powierzchni: 7,3 x 10

Próba odciskowa –
powierzchnia tynku,
skrzydło południowe

Liczba grzybów pleśni w jtk/100 cm² powierzchni: 6,1 x 10

Penicillium sp., Oidiodendron flavum, Microsporum gypseum,
Acremonium strictum, Basidiomycetes,
5

Cladosporium herbarum, Oidiodendron flavum,
Microsporum gypseum, Aspergillus fumigatus
6

Cladosporium herbarum, Microsporum gypseum,
Penicillium sp., Candida crusei, Aspergillus ochraceus, Aspergillus
niger, Stachybotrys chartarum
5

Cladosporium herbarum, Oidiodendron flavum,
Microsporum gypseum, Aspergillus niger, Candida crusei,
Acremonium strictum, Aspergillus fumigatus,
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Liczba grzybów pleśni w jtk/100 cm² powierzchni: 4,3 x 10

7

Cladosporium herbarum, Oidiodendron flavum,
Microsporum gypseum, Aspergillus caesiellus,
Penicillium sp., Ulocladium atrum

jtk – jednostki tworzące kolonie

KRYTERIA OCENY STOPNIA AKTYWNOŚCI BADANYCH PLEŚNI
Zgodnie z kryteriami oceny stopnia aktywności grzybów pleśni (badania
dr Krzysztofika) z pobranych próbek z powierzchni przegród, wyniki w
pomieszczeniu są rzędu 105 do 107, co świadczy o istnieniu aktywnego stanu
zagrzybienia. Ilość grzybów pleśni określano po 5 dniach inkubacji w
temperaturze pokojowej. Ilość kolonii grzybów pleśniowych przypadających na
1 m3 była znaczna, większa niż dopuszczalne 500 jtk/m 3 w pomieszczeniach
użyteczności publicznej. Liczba kolonii grzybów pleśni była większa wewnątrz
budynku niż na zewnątrz (próba porównawcza), stąd wniosek, że źródło
zagrzybienia znajduje się w obiekcie.
Charakterystyka niektórych wykrytych grzybów pleśni:
Aspergillus caesiellus – gatunek typowy dla środowiska glebowego, rzadziej
spotykany w pomieszczeniach. Może powodować alergie u niektórych osób.
Brak udokumentowanego oddziaływania toksycznego zarodników tego grzyba
pleśniowego. Określa się go jako patogen oportunistyczny, co oznacza, że jego
niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi może się ujawnić
zwłaszcza wtedy, gdy organizm ludzki charakteryzował się już wcześniej
obniżoną odpornością i podatnością na zakażenia.
Stachybotrys chartarum (zielonooliwkowa pleśń) - osoby narażone na dłuższy
kontakt z grzybami pleśniowymi tego gatunku mogą wykazywać objawy
infekcyjne i/lub alergiczne: nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie krtani,
zapalenie oskrzeli, zapalenie pęcherzyków, zapalenie spojówek, zmiany
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skórne, obniżenie odporności układu immunologicznego, chroniczny stan
zmęczenia (chronic fatigue syndrom).
W

skrajnych

przypadkach

z

powodu

uszkodzenia

układu

immunologicznego może dojść do zgonu.

Stachybotrys chartarum – hodowla na szalce Petriego, fotografia własna Autora
Grzyb ten najczęściej lokalizuje się na materiałach z wysoką zawartością
celulozy i niskim poziomem azotu, jak: płyta pilśniowa, ściany gipsowe, papier,
płótno, drewno czy kurz.
Penicillium sp. – rodzaj grzybów pleśni rozpowszechnionych w środowisku
życia człowieka. Charakteryzuje się budową strzępkową. Na końcach strzępek
powstają zarodniki (konidia) - tworzące łańcuszki. Nadaje to strzępkom kształt
pędzelków. Na produktach spożywczych najczęściej tworzy zielony nalot
(pleśń). Może powodować alergie, zwłaszcza gdy występuje w znacznych
ilościach. Jest powszechnie występującym saprofitem, jednak jego wzrost
zależy w dużej mierze od znacznych ilości soli mineralnych oraz wody.

Penicilium sp. – fotografia własna Autora
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Cladosporium herbarum – występujące w mieszkaniach, rozkłada celulozę i
wiele innych związków. Wytwarza ochratoksynę o działaniu podobnym do
bardzo groźnych mikotoksyn. Jest patogeniczny dla ludzi, silnie alergizujący.
Jego bardzo lekkie i liczne zarodniki unoszą się często w powietrzu
pomieszczeń i na zewnątrz budynków.
Optymalna temperatura dla jego wzrostu to 18-28 st. C. Pojawić się
może na produktach żywnościowych, zarówno świeżych, jak i mrożonych. Jest
najliczniej reprezentowany w powietrzu (do 90 %) spośród wszystkich
zarodników grzybów. Występuje we wszystkich strefach klimatycznych w
różnych typach gleb. Można je spotkać na gnijącym materiale organicznym, np.
na opadłych liściach.

Cladosporium sp. – fotografia własna

Aspergillus

niger.

Gatunek

ten

wywołuje

alergię

oraz

objawy

o charakterze Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS) u osób narażonych na
wdychanie pyłu zanieczyszczonego zarodnikami A. niger. Grzyby z rodzaju
Aspergillus są rozpowszechnione w środowisku i wywołują całą gamę schorzeń
pneumonologicznych, w zależności od stopnia jego inwazyjności i odporności
atakowanego organizmu. Wyróżnia się tu kolonizację saprofitującego grzyba,
inwazyjną

grzybicę

zewnątrzpochodne

płuc

zapalenie

oraz

schorzenia

pęcherzyków

alergiczne,

płucnych,

takie

zapalenie

jak
zatok,

alergiczną aspergilozę oskrzelowo-płucną (AAOP) i astmę. Dość szeroko
opisano

objawy ODTS

u

pracowników

wytwórni

kwasu

cytrynowego.

Występowały one w postaci wysypki na skórze rąk, bólu głowy, duszności,
uczucia zmęczenia i ogólnego osłabienia. A. niger może również działać
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toksycznie wytwarzając różne metabolity, z których najbardziej toksyczne są
malformina C i nafto- γ - gwinon. Bardzo często wywołuje grzybicę ucha u ludzi,
chorobę płuc przypominającą gruźlicę, może powodować alergiczne zapalenie
oskrzeli.

Grzyb gatunku Aspergillus niger widziany pod mikroskopem – fotografia własna
Autora

Aspergillus fumigatus - wdychanie spor grzybów pleśniowych A. fumigatus
może być przyczyną aspergilozy płuc, alergicznego nieżytu nosa i atopowej
astmy oskrzelowej oraz alveolitis allergia. Opisano liczne przypadki alveolitis
pod postacią „płuco rolnika”, „choroba składowników”, „płuco pracownika
tartaku” etc. Znane są również właściwości toksyczne gatunku A. fumigatus,
spowodowane ich zdolnością do wytwarzania mikotoksyn, takich jak: fumigilina,
gliotoksyna, fumigatina.
Niebezpieczna bywa obecność tego grzyba zwłaszcza w systemie
wentylacyjnym obiektu. Zarodniki, mające około 2 – 3 mm z łatwością mogą
dostać się do pęcherzyków płucnych człowieka. Przedłużone utrzymywanie się
zainhalowanych zarodników w pęcherzykach płucnych może spowodować
alergiczną aspergilozę oskrzelowo – płucną, która objawia się mi.in.:
dusznościami, świszczącym oddechem, ropnymi naciekami w odkasływanej
plwocinie, bólem w klatce piersiowej, gorączką. W przewlekłym przebiegu tej
choroby odnotowuje się zwłóknienie płuc.
Gatunek ten znajduje się w drugiej grupie zagrożenia w Rozporządzeniu,
zawierającym wykaz szkodliwych czynników biologicznych. Może on wywołać
choroby lub efekty alergiczne wśród pracowników.
Grupa 2 zagrożenia w Rozporządzeniu to „Czynniki, które mogą
wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale
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rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne”.
Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub
leczenia. Cytowane Rozporządzenie w całości stanowi załącznik do wyników
ekspertyzy. Grzyby z grupy 3 oraz 4 (klasyfikowane jako groźniejsze dla
zdrowia człowieka) nie wystąpiły w badanym budynku.
Candida crusei to grzyb chorobotwórczy, drożdżak z rodziny Candida.
Drożdżaki te występują na całym świecie i dopiero przy wystąpieniu
sprzyjających warunków wywołują specyficzny rodzaj grzybicy, którą nazywa
się kandydozą lub drożdżycą. Candida krusei to grzyby, które mogą
zaatakować nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci. Przy odpowiednich dla
siebie warunkach zaczynają niebezpiecznie się namnażać, atakując kolejne
organy. Sama ich obecność jednak nie świadczy już o wystąpieniu skażenia.
Rozwojowi tych grzybów sprzyjają:
 obniżona odporność człowieka,
 zachwianie jego naturalnej flory bakteryjnej.
Spadek odporności może być już wcześniej wywołany różnymi chorobami, złą
dietą czy okresem wzmożonych zachorowań. Przy zaburzeniach mikroflory
bakteryjnej drożdżaki Candida krusei „wykorzystują okazję” i zaczynają
namnażać się w zwiększonej ilości. Wówczas może dojść dochodzi do
zakażenia.

Candida krusei. Źródło: http://www.allposters.co.uk/-sp/Candida-KruseiPseudohyphae-Posters_i4259671_.htm
Alternaria

alternata

niedoskonałych,

jest

jednym

gatunkiem
z

reprezentującym

najważniejszych

w

klasę

grzybów

alergologii i najlepiej

poznanych. Jest grzybem kosmopolitycznym, uważanym obok Cladosporium
cladosporoides za dominujący w środowisku zewnętrznym. Obecny jest w
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glebie, na żywych i obumarłych częściach roślin oraz na produktach
żywnościowych

(np.

czarne

plamy

na

pomidorach).

W

środowisku

wewnątrzdomowym znajdowany jest w kurzu domowym, na zawilgoconych
ramach okiennych, ścianach i sufitach. Wytwarza bardzo charakterystyczne
zarodniki konidialne o kształcie elipsoidalnym. Jeden z końców, obejmujący 1/3
długości jest nieco węższy. Zarodniki osiągają dość duże rozmiary. Obecność
100 zarodników gatunku Alternaria alternata w 1 metrze sześciennym powietrza
uznano za stężenie progowe odpowiedzialne za wystąpienie objawów
chorobowych u osób uczulonych. Stężenia tej wielkości notowane są
najczęściej późnym latem.

Alternaria alternata - hodowla na szalce Petriego, fotografia własna Autora

Ulocladium atrum to gatunek grzybów saprofitycznych z rodziny Pleosporaceae.
Stosuje się go w walce z innym fitopatogennym grzybem (Botrytis cinerea).
Tworzy szarą pleśń np. na winogronach i innych owocach. Gatunek ten jest
również uważany za przyczynę zapalenia rogówki.

Ulocladium sp. – fotografia własna Autora
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Rhizopus niger - Powoduje mokro, bladobrązową miękką zgniliznę wielu owoców i
warzyw. Szczególnie dotkliwe bywa to zjawisko w składach słodkich ziemniaków,
brzoskwiń i truskawek. Znane jako "wąsy" z powodu obfitego wzrostu grzybni.
Nieszkodliwy lub bardzo mało szkodliwy dla zdrowia ludzi.

Trichoderma viride – najczęściej spotykana na rozkładającym się drewnie.
Posiada zdolność do rozkładu celulozy. W wielu obiektach intensyfikuje rozkład
materiałów wykończeniowych, np. płyty kartonowo – gipsowej, a także
składowanych przedmiotów takich jak: papier, skrzynki czy tkaniny.
Acremonium strictum – pleśń o patogennym oddziaływaniu na organizm
człowieka. Jest to gatunek saprofityczny, pochodzący z martwych roślin i
zwierząt. Długotrwały kontakt drogą wziewną lub spożycie produktów nim
skażonych może powodować zapalenia stawów, kości i szpiku, zapalenie
otrzewnej, zapalenie płuc.

Microsporum gypseum – grzyb geofilny (pochodzący z podłoża glebowego).
Wywołuje stany zapalne skóry głowy u ludzi, atakuje również skórę rąk, dłoni,
stóp. Dokonuje tzw. perforacji włosów. Szczególnie narażone na ataki tego
grzyba bywają dzieci. Występuje na całym świecie. Tempo jego wzrostu i
rozmnażania jest bardzo szybkie.
Wymienione gatunki grzybów pleśniowych wytwarzają tzw. MVOC (mocribial
volatile organic compounds), czyli związki zapachowe, mające negatywny
wpływ na samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Dłuższa inhalacja tych związków
może doprowadzić do pewnych uszkodzeń w obrębie górnych dróg
oddechowych. Wydzielanie MVOC wiąże się również z powstaniem Syndromu
Chorego Budynku (SBS – Sick Building Syndrome). U ludzi dolegliwości
związane z nim przejawiają się najczęściej poczuciem braku komfortu, bólem
głowy,

oczu,

zapaleniem

gardła,

suchym

kaszlem,

zawrotami

głowy,

mdłościami, trudnościami w koncentracji, nadwrażliwością na zapachy,
znużeniem, apatią. Te objawy, o charakterze głównie naeurotoksycznym,
nasilać się mogą, jeśli stężenie aerozolu w powietrzu wzrośnie.
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ZJAWISK,

DESTRUKCYJNYCH

ZACHODZĄCYCH

W

OBRĘBIE OBIEKTU

Źródła i przyczyny zawilgocenia budynku
Głównymi źródłami zawilgoceń budynku są:
 niesprawne izolacje poziome i pionowe elementów ścian,
 zawilgocenia powierzchni elewacji i cokołów poprzez wody opadowe
nieprawidłowo odprowadzone od budynku,
 wody opadowe, przenikające przez górne warstwy gleby, omywające
ściany zewnętrzne, które następnie przedostają się przez nieszczelne
opaski do gruntu i do ścian fundamentowych,
 zawilgocenie

ścian

w

wyniku

oddziaływania

wody

rozproszonej

(niewłaściwe wykonanie, uszkodzenie lub brak rynien, rur spustowych,
obróbek

blacharskich,

napływ

wód

opadowych

w

ukierunkowanego spadku terenu wokół budynku i

wyniku

źle

niewłaściwie

odprowadzonych wód opadowych i stokowych od budynku),

8.

WNIOSKI
Na podstawie szczegółowych oględzin, przeprowadzonych badań i

obliczeń wilgotnościowych sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu
technicznego

obiektu,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

zagadnień

wilgotnościowych:
 ogólny stan techniczny obiektów z punktu widzenia inżynierii budowlanej jest
zły,
 warunki panujące wewnątrz pomieszczeń uznaje się za szkodliwe dla
zdrowia z uwagi na:
-

rozwój grzybów znanych jako toksyczne i alergizujące,

-

oddziaływanie grzybów na elementy organiczne,
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szkodliwe oddziaływanie wilgoci na elementy budynku i pogorszenie

mikroklimatu pomieszczeń,
 szkodliwe technicznie oddziaływanie soli, wielokrotnie krystalizujących
w murach,
 zły stan techniczny tynków wewnętrznych i wymalowań,
Przeprowadzone badania wilgotności ścian wykazały, że wilgotność tych
ścian jest obecnie wysoka i znacznie przekracza wartość dopuszczalną
wynoszącą 3 % dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 5 % dla
pomieszczeń pomocniczych. W literaturze polskiej podaje się następujące
przedziały ze względu na zawilgocenie masowe murów z cegły:


Wm= 0 – 3% - ściany o dopuszczalnej wilgotności



Wm= 3 – 5% - ściany o podwyższonej wilgotności



Wm= 5 – 8% - ściany średnio zawilgocone



Wm= 8 – 12% - ściany mocno zawilgocone



Wm= > 12% - ściany mokre
W odniesieniu do powyżej podanych podziałów stanu zawilgocenia

i wynikach otrzymanych na podstawie pomiarów wilgotności stwierdzono, że
ściany budynku kwalifikują się jako zawilgocone i mokre.
Obecny poziom zawilgocenia świadczy o niesprawnej izolacji poziomej
oraz pionowej. Wobec powyższego konieczne jest wykonanie nowego
zabezpieczenia, a następnie tynków renowacyjnych.
Podsumowując powyższe wnioski:
- budynek należy przeznaczyć do remontu

9.

Z ALECENIA
Na

podstawie

przeprowadzonych

szczegółowych

badań

oględzin

wilgotnościowych

i

wykonanych

sformułowano

odkrywek,
następujące

zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego budynku. Prace remontowe
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oparto na bazie materiałów firmy Bostik, z możliwością zastosowania innych o
parametrach równoważnych lub lepszych.

Należy wykonać na kolejnych elementach budynku następujące prace:
9.1.

Mury skażone grzybami domowymi
9.1.1. Dezynfekcja ścian pomieszczeń

od

grzybów pleśniowych

Quatrodes Strong
9.1.2. Przekroje, strukturę murów z uwagi na przerośnięcie sznurami
grzybów domowych należy nasączyć preparatem Adolit M
flussig. Należy nawiercić mury w siatce 20x20 cm i otworami pod
ciśnieniem podać preparat.

9.2.

Izolacje pionowe
9.2.1. Budynek odkopać. Zaleca się odkopanie ręczne budynku z
uwagi na możliwość odkrycia licznych kanałów biegnących do
budynków.
9.2.2. Usunąć starą izolację i luźną zaprawę, a także inne, odspojone
elementy.

Wykonać

wyrównanie

nierówności

podłoża:

niewypełnione fugi, nierówności, zagłębienia należy uzupełnić na
bazie zaprawy mineralnej z trasem Traszementmortel: ziarno 14mm gęstość 1,3kg/litr
UWAGA: Z UWAGI NA STRUKTURĘ FUNDAMENTÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ
ZUŻYCIE MATERIAŁU W ILOŚCI OK 130 KG/M2

9.2.3. Na wyrównanym podłożu wykonujemy izolację pionową masą
mineralna Bostik K11 w ilości 2,5 kg/m².

Parametry:
szczelność: do 70 m słupa wody
odporność na ściskanie po 28 dniach: 24N/mm2
skurcz ≤2‰
wytrzymałość na przenikanie pary wodnej MI
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( 2 dni) nakładamy kolejna warstwę

hydroizolacji hybrydowej pozbawionej bitumów Turbotec 2 K w
ilości 6 l/m².
Parametry: hydroizolacja hybrydowa wolna od bitumów, szczelność 3bar,
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ min 7857, krycie rys min 2mm,
odporność na ściskanie min 1MN/mm²
9.2.5. Wszystkie

odkopane

fragmenty

starych

murów,

kanałów

izolujemy jak wyżej. Mury i kanały stykające się z fundamentami
dodatkowo izolujemy od ściany wykonując izolację poprzez
nawiercanie otworów i iniekcję Bostik Kiesey Injektcreme .
Parametry:
zawartość ciał stałych 85%, możliwość stosowania w murze o pełnym
wypełnieniu kapilar wodą, atest WTA
Kiesey na bazie krzemianów i siloksanów, ph 12. Posiada właściwości silnie
wzmacniające substancje budowlaną, gęstość 1,2g/ml
9.2.6. W przypadku odkrycia kanału i braku możliwości wykonania
izolacji pionowej pod kanałem – wszystkie izolacje „przenosimy
do wnętrza budynku”.
9.2.7. Izolacje poziome ścian fundamentowych będą wykonywane z
dwóch stron. Od strony wykopu oraz od strony wnętrza piwnic.
9.2.8. Wykopy

zasypywać

ziemią

z

odkrywek,

pozbawiona

zanieczyszczeń budowlanych. Wykopy zagęszczać warstwami
co 30 cm.
9.2.9. Opaski należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków
9.2.10.

9.3.

Ukształtowanie terenu ze spadkami od budynku.

Izolacje poziome (mogą być w drugim etapie, po wykonaniu
badań geologicznych )

9.3.1. Wykonać

izolację

poziomą

metodą

żelową

na

poziomie

projektowanej posadzki piwnicy, nawiercając otwory w dwóch
rzędach i wypełniając je preparatem Bostik Hey’Di Kiesey
Injektcreme. Parametry: zawartość ciał stałych 85%, możliwość
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stosowania w murze o pełnym wypełnieniu kapilar wodą, atest
WTA. Kiesey na bazie krzemianów i siloksanów, ph 12. Posiada
właściwości silnie wzmacniające substancje budowlaną, gęstość
1,2g/ml
9.3.2. Uwaga: iniekcja preparatem mineralnym 2 razy (wypełnienie
pustek, przewiert na mokro, iniekcja, ponowne wypełnienie
otworu). Po pierwszym nawierceniu otwory przepłukać
koniecznie wodą. Wypełnienie pustek przed iniekcją oraz
ostateczne zapełnienie otworów po odwiertach – Hey’Di
Bohrlochschlamme, środek uszczelniający w proszku, o wysokiej
zawartości reagującego alkalicznie kwasu krzemowego oraz
metakrzemianów.
9.3.3. Izolacje ścian należy wykonać z dwóch stron muru.

9.4.

Piwnice - tynki renowacyjne

9.4.1. Skuć tynki ze ścian i stropów i wykonać tynki renowacyjne
systemu Hey’Di Sanierputz Standard o grubości min. 2 cm na
ścianach, na których zostanie wykonana izolacja pozioma i
pionowa. Na ścianach, za którymi nie będzie możliwe wykonanie
izolacji pionowej, tynki wykonać o grubości min 3 cm. Zaleca się
wykonanie następujących czynności:
9.4.1.1.

Odsolenie: Hey’Di Antisulfat

9.4.1.2.

obrzutka Hey’Di Spritzbewurf - 1 cm.

9.4.1.3.

tynk renowacyjny Hey’Di Sanierputz Standard WTA

9.4.1.4.

Tynki wymalować farbą krzemianową. Farby silikatowe
(krzemianowe) – są znaczniej odporne na wilgoć niż farby
na bazie wapna, a zarazem charakteryzują się prawie
identyczną paroprzepuszczalnością.

9.4.2. Zabezpieczyć powierzchnię tynku przed powstaniem kolonii
grzybów pleśniowych za pomocą dwukrotnego pomalowania
powierzchni preparatem Schimmel Schutz. Możliwa również
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rozpylenie

preparatu

na

powierzchni

pomalowanej ściany.
9.4.3. Ściany

kamienne

nie

tynkowane

zabezpieczyć

żelem

impregnującym do nakładania pacą SILOXAN STI. Parametry:
baza silany, zawartości ciał stałych 80%, gęstość 0,9g/ml
9.4.4. Izolacja pozioma posadzek w remontowanych pomieszczeniach :
Hey’Di

Dickbeschichtung

2K

(izolacja

bitumiczna

dwuskładnikowa) w ilości 3,5 l/m² lub SK 3000 (samoprzylepna)
9.4.5. Izolacja pozioma posadzki musi łączyć się z izolacja poziomą
ścian

9.5.

Przeniesienie izolacji z zewnątrz budynku do wnętrza piwnic
(przypadek, gdy nie można wykonać izolacji od zewnątrz).
9.5.1. Skuć tynki w miejscu wykonania izolacji i wykonać tynki
renowacyjne systemu Hey’Di Sanierputz Weis o grubości min. 3
cm. Zaleca się wykonanie następujących czynności:
9.5.1.1.

Odsolenie: Hey’Di Antisulfat

9.5.1.2.

obrzutka Hey’Di Spritzbewurf - 1 cm.

9.5.1.3.

Izolacja odporna na ujemne ciśnienie wody: Bostik
K11 Schlamme Grau

9.5.1.4.

tynk renowacyjny Hey’Di Sanierputz Weis WTA

Parametry: wytrzymałość na ściskanie: 1,5 – 5,0 N/mm2
Zawart. porów powietrza: >25 V. -%
Wartość μ: < 12
Porowatość: >40 V.-%
Ziarnistość: 0-1,2 mm

9.6.

Elewacje

9.6.1. Skuć tynki z cokołów i wykonać tynki renowacyjne do wys. 2.0 m
oraz 60 cm powyżej widocznych zawilgoceń systemu Hey’Di
Sanierputz Weis o grubości min. 2 cm na ścianach, na których
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zostanie wykonana izolacja pozioma i pionowa. Na ścianach, za
którymi nie będzie możliwe wykonanie izolacji pionowej, tynki
wykonać o grubości min 3 cm. Zaleca się wykonanie
następujących czynności:
9.6.1.1.

Odsolenie: Hey’Di Antisulfat

9.6.1.2.

obrzutka Hey’Di Spritzbewurf - 1 cm.

9.6.1.3.

tynk renowacyjny Hey’Di Sanierputz Weis WTA
Parametry: Sanierputz weiss/grau
odporność na ściskanie: 1,5 – 5,0 N/mm2
Zawart. porów powietrza: >25 V. -%
Wartość μ: < 12
Porowatość: >40 V.-%
Ziarnistość: 0-1,2 mm

9.6.2. Tynki na elewacji
9.6.2.1.

Pozostałe tynki z wyjątkiem sgraffito wykonać jako tynki
wapienno-cementowe lub trasowe.

9.6.2.2.

Pod tynki konieczna jest dezynfekcja i odsolenie
preparatem Bostik ANTISULFAT.

9.6.3. Tynki i elewację wymalować w systemie firmy np. Keim:
Tynk, szpachlówka oraz reprofilacja sztukaterii:
KEIM Universalputz Fein (uziarnienie: 0-0,6 mm) zużycie teoretyczne ok. 1,2
kg/m2 na 1 mm grubości KEIM Universalputz (uziarnienie: 0-1,3 mm)
Farba nawierzchniowa, bez bieli tytanowej:
KEIM Soldalit arte jest farbą elewacyjną na bazie zolowo krzemianowej, bez
bieli tytanowej. Spełnia warunki normy DIN 18 363 2.4.1 (farba dyspersyjno
silikatowa). Zawartość części organicznych: < 5%Wartość pH: ok. 11, Niepalny
(DIN 4102-A2) Współczynnik przenikania pary wodnej: V≥2000g/(m2d) Opór
dyfuzyjny: Sd≤0,01m (klasa I) wg. DIN EN ISO 7783 2 Współczynnik
przenikania wody: (24h): w<0,1 kg/(m2h0,5) (klasa III)
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Przypory
9.7.1. Na wszystkich przyporach, na ich całej powierzchni, wykonać
tynki renowacyjne systemu Bostik Sanierputz
9.7.2. Po

pomalowaniu

powierzchni

farbami

krzemianowymi,

powierzchnię należy zaimpregnować przez dwukrotną aplikację
preparatu Bostik Siloxan

Z uwagi na znacznie postępujący proces destrukcji ekspertyza ważna jest
rok.
Zaleca się przegląd mykologiczny wykonanych prac na więźbie dachowej.
Z uwagi na historyczny charakter obiektu oraz stopień złożoności układu
izolacji, należy podczas prac renowacyjnych zapewnić nadzór autorski
projektanta oraz nadzór mykologiczny.

10.

CHARAKTERYSTYKA ZALECANYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

SCHIMMEL ENTFERNER
środek usuwający pleśń
Nie zawierający rozpuszczalnika oraz chloru środek pielęgnujący powierzchnie
oraz czyszczący do usuwania wykwitów pleśni oraz bakterii. Do zastosowania w
mieszkaniu, włącznie z obszarem sypialni.
Zakres zastosowania: W obszarze zastosowania wewnątrz budynku Heydi Schimmel
– Entferner niezawodnie usuwa pleśń z tynków, kamienia, płytek, fug, drewna,
tworzywa sztucznego, tapety i innych materiałów.
Obróbka: Traktowaną powierzchnię wyczyścić z wolnego tynku itp. Butelkę przed
użyciem silnie wstrząsnąć. Ostrożnie! środek może być szkodliwy dla metalu, dlatego
przed zastosowaniem środka zrobić próbę powierzchni. Heydi Schimmel – Entferner
nakładać w formie nierozcieńczonej. Po nałożeniu i czasie ekspozycji co najmniej 30
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min. wyszczotkować powierzchnie twarda szczotką. Przy silnym zaatakowaniu przez
pleśń nałożyć maskę ochronną na twarz i zabieg powtórzyć. Zostawić na ok 8 godz.,
nie szczotkować. Aby osiągnąć długotrwałe działanie, polecamy następnie nanieść
powłokę z Heydi Schimmel – Schutz. Na zakończenie można malować, bądź
tapetować.
Magazynowanie: magazynować w warunkach chłodnych oraz suchych. Czuły na
działanie mrozu. Możliwość magazynowania 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.
Czyszczenie: ewentualnie występujące zanieczyszczenia od razu przemyć przy
pomocy wody bądź środków czyszczących dostępnych na rynku. Narzędzia pracy
spłukać dużą ilością wody.
Skład materiałów: poniżej 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, na
100 g: 2g chlorku didecyldimethylammonium.
Temperatura pracy: + 10ºC do + 30 ºC
Zapotrzebowanie: ok. 100 ml/ m^2 w zależności od chłonności podłoża
Ochrona w czasie pracy: Przestrzegać rad dotyczących bezpieczeństwa pracy
znajdujących się w karcie danych bezpieczeństwa. Biocydy pewnie stosować. Przed
użyciem zawsze zapoznać się z

oznaczeniami oraz informacjami produktowymi.

Uwaga: Unikać kontaktu z okiem oraz skórą. W razie kontaktu ze skórą przemyć
intensywnie wodą z mydłem. Po kontakcie z okiem niezwłocznie dokładnie przepłukać
wodą oraz zgłosić się do lekarza. W sytuacji połknięcia od razu skontaktować się z
lekarzem.

BOSTIK BOHRLOCHSCHLAMME
Mineralny, wiążący hydraulicznie środek do sylifikacji, przeznaczony do
wypełniania pustych przestrzeni i pęknięć w murze.
Właściwości: środek uszczelniający w proszku o wysokiej zawartości reagującego
alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzemianów. Mrozoodporny i odporny na
działanie soli stosowanej zimą.
Zastosowanie: Bohrlochslamme służy do wypełniania pustych przestrzeni i pęknięć w
murze. Poza tym do pobudzenia reakcji HEY'DI Kiesey/HEY'DI K6 oraz do
wykańczającego wypełniania otworów nawiercanych. Bohrlochschlamme stosuje się
dla wszystkich brył budynków murowanych, z betonu, kamienia, a także skały.
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w

proszku,

wiążący

hydraulicznie.

Baza: hydraulicznie wiążący środek uszczelniający o wysokiej zawartości reagującego
alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzemianów. Wiązanie: przydatność do
stosowania ok. 1 godzina, czas wiązania: ok. 1 , 5 godziny, koniec wiązania: po ok. 2
godzinach. Materiał uzupełniający: woda, HEY'DI Kiesey, HEY'DI K6. Proporcje
mieszanki: ok. 7-8 litrów wody na 2 5 kg zaprawy. Zmywacz: woda. Temperatura
pracy: +5°C do +35°C. Zużycie – ok. 1,3 kg/l otworu. Opakowanie: worek 25 kg.
Przechowywanie: W miejscu chłodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 1 2
miesięcy.
Obróbka:
Podłoże: Podłoże musi być mineralne, mocne, chłonne i bez zawartości gipsu.
Sposób użycia:
1 . HEY'DI

Bohrlochschlamme

wymieszać

z

wodą

do

uzyskania

płynnej

konsystencji. Proporcje: około 3 kg zaprawy na 1 litr wody.
2. Mieszankę wlać za pomocą lejka przez nawiercone otwory do pustych
przestrzeni i wypełnić je po brzegi.
3. Kiedy zaprawa jest jeszcze nie związana, nawiercone otwory ponownie
rozwiercić odpowiednim narzędziem, np. kijem miotły, do samego dna.
4. Przy

użyciu

HEY'DI

K6

lub

Kiesey:

bezpośrednio

po

zastosowaniu

Bohrlochschlamme stosować HEY'DI K6 lub HEY'DI Kiesey.
5. Na koniec wypełnić otwory zaprawą Bohrlochschlamme.
Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu wodą; zaschnięte mechanicznie.
Uwagi: Przed pokryciem preparatem HEY'DI Kiesey lub HEY'DI K6 nie związane
jeszcze otwory ponownie rozwiercić.

BOSTIK SANIERPUTZ STANDARD
Oddychający, hydrofobowy tynk renowacyjny na bazie cementu o dobrej
paroprzepuszczalności
Właściwości:

Hey’di

przepuszczalnością

wody

Sanierputz
oraz

Standard

zdolnością

charakteryzuje

magazynowania

soli.

się

wysoką

Właściwości

kondensowania wilgoci na powierzchni zapobiegają powstawaniu pleśni i utracie
ciepła.
Zastosowanie: Tynk renowacyjny do napraw i remontów wilgotnych murów. Odporny
na działanie mrozu i soli. Znajduje zastosowanie przy obiektach zabytkowych.
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Dane techniczne: Zużycie: przy grubości warstwy 2 cm: ok. 20 kg/m2. Temperatura
pracy: +5°C do +35°C. Dodatek wody: ok. 3,5 l na worek 25 kg. Czas obróbki: ok. 30
minut, przy temperaturze +20°C. Opakowanie: worek 25 kg. Przechowywanie:
pomieszczenia chłodne i suche.
Obróbka: Podłoże: Podłoże musi być mineralne, nośne, chłonne, wolne od gipsu i
innych zanieczyszczeń, np. bitumu, tłuszczu, kurzu, farb itd.
Przygotowanie podłoża: Uszkodzone obszary tynku starannie usunąć wraz z pasem
o szerokości 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Należy zabezpieczyć mur
przed dalszym wpływem soli, odpowiednie dla lokalizacji naprawy.
Sposób przygotowania: Należy dodać Hey’di Sanierputz Standard do wody
znajdującej się w czystym wiadrze i dobrze wymieszać za pomocą mieszadła lub
miksera na wolnych obrotach. Po okresie dojrzewania, po ok. 3 minutach, wymieszać
ponownie do uzyskania odpowiedniej spójności.
Czyszczenie: Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą.
Zaschnięty usuwać mechanicznie lub środkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI
Kalklöser).
BHP: Produkt zawiera cement portlandzki. Po reakcji z wodą posiada odczyn
zasadowy. Możliwe są podrażnienia oczu i skóry. Należy zwrócić uwagę na zagrożenia
i środki bezpieczeństwa opisane na opakowaniu i w karcie technicznej.
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(3) Parowanie i odkładanie się soli
w tynku renowacyjnym chroni
mur przed korozją.

(1) parowanie i odkładanie się soli w tynku
tradycyjnym, a następnie (2) w murze

BOSTIK K 11 FLEX SCHLAMME GRAU – Zaprawa elastyczna mineralna
szara
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności
na podłożach mineralnych. Szybko obciążalna i odporna na działanie
wody pod ciśnieniem
Właściwości: Zaprawa mineralna szara K1 1 Flex jest dwuskładnikową zaprawą
uszczelniającą, składającą się z zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o
niskiej lepkości, tworzącą na podłożach mineralnych, nośnych i nie zawierających
gipsu po jednorazowym przesuszeniu niezwykle przyczepną, szybko obciążalną
warstwę uszczelniającą przed wilgocią działającą na stronę negatywną. Po
utwardzeniu uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na działanie wody
morskiej oraz zamyka mikropęknięcia.

92

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

Rynek 1, 48-250 Głogówek

www.eksperci.net.pl

ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

Zastosowanie: Zaprawa mineralna szara K 1 1 Flex stanowi po jednorazowym
przesuszeniu trwałe uszczelnienie przed napierającą pod ciśnieniem wodą zarówno od
strony pozytywnej, jak i negatywnej. Do uszczelniania np. piwnic, podziemnych garaży,
elementów betonowych, tuneli, szybów przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem.
Zaprawa mineralna szara K 1 1 Flex może być stosowana również do renowacji
betonów jako zaprawa adhezyjna.
Dane techniczne: Proporcja mieszanki: 3 części wagowe proszku: 1 część wagowa
emulsji tworzywa sztucznego. Przydatność do stosowania: ok. 2 godziny. Temperatura
podłoża i powietrza w trakcie pracy: +5°C do +35°C. Wytrzymałość sklejenia na
rozciąganie (po 28 dniach): ok. 1 , 6 N/mm2. Wytrzymałość na ściskanie (po 28
dniach): > 1 7 , 0 N/mm2. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: >5,0 N/mm2.
Zużycie - 2,5-3 kg/m2 (odpowiada grubości warstwy suchej 1 , 5 - 1 , 8

mm).

Opakowanie: składnik A - worek 15 kg, składnik B - worek 5 kg. Przechowywanie: W
miejscu chłodnym

i suchym.

Oryginalnie zapakowany:

12

miesięcy.

Pełna

obciążalność: Zaprawę mineralną szarą K 1 1 Flex można w pełni mechanicznie
obciążać, okładać lub nanosić na nią kolejne powłoki po upływie 2 dni od obróbki. Po
ok. 5 dniach warstwę uszczelniającą można również obciążać wodą Obróbka:
Podłoże: Mineralne podłoże musi być chłonne, mocne, nośne, równe i z pełną fugą.
Duże pory, gniazda piasku, skruszałe fugi, rozstępujące się pęknięcia i podobne należy
wypełnić zaprawą HEY'DI Sperrmórtel. Pozostałości i elementy odspojone należy
usunąć, a łączenia między sufitem a ścianą (fasety) ukształtować zaprawą HEY'DI
Sperrmórtel do lica. Podłoże nie może zawierać gipsu, bitumu, tłuszczu i oleju, pyłu i
farb oraz żadnych środków antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, powłoki
wapienne i środki wiążące należy sfrezować i wypiaskować. Przy uszczelnieniach od
strony pozytywnej podłoża, charakteryzujące się małą wytrzymałością, należy wstępnie
otynkować np. zaprawą z cementu trasowego HEY'DI Trasszementmórtel. Natomiast
przy uszczelnieniach od strony pozytywnej należy usunąć wszystkie tynki i stworzyć
nośne podłoże. Dla murów obciążonych działaniem soli należy przed nałożeniem
zaprawy mineralnej szarej K 1 1 Flex wykonać obróbkę antysiarczanem HEY'DI
Antisulfat. Zaprawa mineralna szara K 1 1 Flex jest zamykającą mikropęknięcia,
mineralną zaprawą uszczelniającą. W przypadku pęknięć powyżej 0,1 mm należy
zaplanować działania renowacyjne. Podłoże przeznaczone do obróbki należy dobrze
wstępnie zmoczyć względnie dobrze nawilżyć, na tyle wcześniej, aby w momencie
obróbki zaprawy uszczelniającej powierzchnia była matowo wilgotna. Wodę stojącą
należy usunąć z podłoża przeznaczonego do obróbki.
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Sposób użycia: Składnik proszkowy zaprawy K 1 1 Flex miesza się wolno
obracającym się mieszadłem lub w mieszalniku ze składnikiem płynnym, aż powstanie
jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy K1 1 Flex nie wolno rozcieńczać
wodą. W celu lepszej obróbki polecamy odczekanie jednej minuty po wymieszaniu i
ponowne przemieszanie zaprawy. Zaprawę nanosi się ławkowcem, szczotką lub
odpowiednią natryskarką. Uszczelnienie należy nanosić w dwóch operacjach
roboczych, za każdym razem pokrywając powierzchnię w 1 0 0 % .

Warstwa

uszczelniająca musi mieć w każdym miejscu wystarczającą minimalną grubość. Każdą
kolejną powłokę nanosić, kiedy poprzednia jeszcze całkowicie nie wyschła, w
przeciwnym razie należy ją ponownie zmoczyć na matowo.
Kolejne prace: Nie jest konieczna obróbka wykańczająca. W czasie wiązania zaprawy
szarej K 1 1 Flex nie trzeba dodatkowo moczyć, należy ją jednak chronić przed
przedwczesnym wyschnięciem. Przez co najmniej 24 godziny powłokę należy chronić
przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym, a szczególnie przed mrozem.
Przy uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy nałożenie na zaprawę podkładową
HEY'DI Spritzbewurf np. tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI
Sanierputz, w celu zahamowania tworzenia się kondensatu. W obszarze podłogi, aby
zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia, należy położyć jastrych ochronny. Do wykonania
wyobleń polecamy zaprawę HEY'DI Sperrmörtel z dodatkiem ok. 1 0 % HEY'DI
Haftemulsion-Konzentrat w wodzie zarobowej.
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast dużą
ilością wody. Zaschnięte resztki zaprawy K 1 1 Flex usuwać mechanicznie lub
środkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI Kalklöser).BHP: Określenie ryzyka
"drażniący" dla składnika A zaprawy mineralnej szarej K 1 1 Flex nie dotyczy suchego
proszku, lecz produktu po zetknięciu się z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna).
Zawiera cement. Drażni oczy i skórę. Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia
wzroku. Możliwe uczulenie w wyniku zetknięcia ze skórą. Nie może dostać się do rąk
dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku zetknięcia produktu z oczami,
oczy przemyć dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie
rękawice ochronne.
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KIESEY INJEKTCREME – BOSTIK
Krem w kartuszu do odtwarzania izolacji poziomej
Właściwości: Gotowy do użycia, jednokomponentowy krem hydrofobowy o wysokiej
ilości ciał stałych. Do wykonywania blokady poziomej, hydrofobowo działający środek
w kartuszy, innowacja. Blokuje występowanie wilgoci w murze.

Wilgotne mury

wysusza. Utrzymuje pierwotny stan muru i pomaga wyeliminować pleśń i wykwity
solne.
Opis produktu: Kiesey Injektcreme jest niskolepkolepkim kremem na bazie silanu i
siloksanu. Ze względu na niską lepkość, może on przenikać do najmniejszych porów i
kapilar. Poprzez kontakt i reakcję z murem budowlanym Kiesey Injektcreme tworzy
warstwę, barierę, która inicjuje suszenie ścian. Stal zbrojeniowa nie jest atakowana
przez Kiesey Injektcreme. Kiesey Injektcreme jest nanoszony łatwo i szybko przy
użyciu dostępnych w handlu pistoletów do wykonywania fug, poprzez nawiercony rząd
otworów.
Zastosowanie:

Kiesey

Injektcreme

jest

wykorzystywany

do

odtwarzania

horyzontalnych barier przed wilgocią za pomocą pistoletu. Może być używany jako
część środek zaradczy w przypadku wykonywania poziomej bariery

ścian, które

straciły szczelność.
Kiesey uniemożliwia dalszą penetrację wilgoci i zapewnia trwałe osuszanie muru.
Może być stosowany do muru, do betonu, kamienia i skał. Nie stosuje się do
betonu porowatego, gliny i wapienia.
Przygotowanie powierzchni : istniejące tynki około 80 cm powyżej widocznej strefy
wilgoci należy usunąć. Jeśli są

rozpoznawalne

wcześniejsze

warstwy tynku,

całkowicie je usunąć. Oczyścić mur mechanicznie, słabą zaprawę wydrapać z fug na
około 2 cm głębokości. Całą powierzchnie potraktować Hey’Di Antisulfat, fugi wypełnić
Hey’Di Sperrmortel
Wiercenie otworów: Kiesey Injektcreme jest wprowadzany poprzez otwory wykonane
w murze około 15 cm powyżej górnej części gleby lub posadzki. Otwory powinny
być wykonane jednorzędowo

z odstępami co 12-15cm.

Otwory powinny mieć

średnice 12 mm, o głębokości ok. 15 mm od powierzchni końca ściany. Otwory należy
wykonać wiertarką elektropneumatyczną. Przy korzystaniu z Kiesey Injektcreme w
ścianach zewnętrznych piwnicy należy zbadać, czy jest uszczelnienie zewnętrznej
ściany piwnicy. Przed użyciem Kiesey oczyścić otwory z pyłu wiercenia-dokładnie
usunąć za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza.
Temperatura aplikacji nie używać Kiesey Injektcreme poniżej +5 ° C i powyżej +25 ° C
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Sposób aplikacji: Preparat Kisey Injektcreme wprowadzać za pomocą pistoletu aż
do pełnego wypełnienia otworu. Otwory po całkowitym wchłonięciu do ok. 12godz
zasklepić Hey`di Bohrlochschlämme.
Zużycie:

Grubość muru

100mm

200mm

300mm

400mm

średnica otworu

12mm

12mm

12mm

12mm

Głębokość otworu

85mm

185mm

285mm

385mm

Zużycie/mb

Ok.145ml Ok.145-290ml Ok.290ml

Ok.435ml-

580ml
Kolejne prace: Po nasyceniu materiału budowlanego preparatem Kiesey, otwory
należy zamknąć zaprawa Bohrlochschlamme. Całą powierzchnię której usunięto tynk,
pokryć antysiarczanem, a następnie w dwóch warstwach zaprawa K 11 Flex. Jako
wykończenie i aby zapobiec wykwitom solnym, należy nałożyć na uszczelnioną ścianę
podkład adhezyjny z HEY'DI Spritzbewurf oraz tynk renowacyjny HEY'DI Sanierputz
AK, K30 K30 fein lub tynk renowacyjny biały.
Dane techniczne
Kolor

szaro-biały

Gęstość g/cm3

0,9

pH

11

BOSTIK ANTISULFAT
Niskiej lepkości roztwór wodny do obróbki murów oraz uzupełniający w
kolejnych renowacjach i uszczelnieniach piwnic jako środek przeciw
szkodliwym działaniem soli.
Właściwości: Hey’di Antisulfat reaguje z wieloma rozpuszczalnymi w wodzie solami,
zawartymi w murze. Szkodliwe sole zamieniane są na siaczany trudnorozpuszczalne
w wodzie, co ogranicza ich możliwości wnikania wgłąb materiału murowego i
nałożonego później tynku renowacyjnego.
Zastosowanie: środek uzupełniający w kolejnych renowacjach i uszczelniania piwnic
jako środek przeciw szkodliwym działaniem soli.
Dane techniczne: Gęstość: ok. 1 kg/l. Kolor: przezroczysty. Temperatura pracy: +5°C
do +25°C. Zużycie: w zależności od chłonności podłoża 0,5 - 1 kg/m2. Opakowanie:
pojemnik 10 kg lub 30 kg. Przechowywanie: chłodne i suche miejsce, oryginalnie
zapakowany 12 miesięcy.
Obróbka:
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Podłoże: Podłoże musi być mineralne, nośne, wolne od gipsu i wszelkich warstw
środków antyadhezyjnych, np. bitumu, tłuszczu, kurzu, farb itd. Istniejący, zasolony,
tynk nalezy całkowicie usunąć, a lico muru wyczyścić drucianą szczotką.
Sposób użycia: Hey’di Antisulfat stosowany jest jest na całej powierzchni w dwóch
warstwach. Pierwsza warstwa do nasycenia muru wykonywana jest w proporcjach
prepraratu i wody 1 do 1. Druga warstwa może być nałożona, kiedy poprzednia
wyschnie (6 – 18 godzin), przez zastosowanie nierozcienczonego środka Hey’di
Antisulfat.
Uwagi: Hey’di Antisulfat nie zapewnia stałej ochrony przed solami. Zalecane jest
dodatkowe stosowanie innych środków (np. Kiesey, K11 Flex).

BOSTIK SANIERPUTZ FEIN (WTA)
Drobny tynk renowacyjny do wygładzania powierzchni
Właściwości: Hey’di Sanierputz WTA Fein charakteryzuje się bardzo dobrą
przepuszczalnością wody oraz magazynowaniem soli. Zdolność kondensowania
wilgoci na powierzchni zapobiega powstawaniu pleśni i utracie ciepła. Maksymalny
rozmiar kruszywa wynosi tylko 1 mm, w celu zapewnienia gładkiej powierzchni po
obróbce.
Zastosowanie: Hey’di Sanierputz WTA Fein to drobny mineralny tynk stosowany przy
remontach i naprawach wilgotnych murów. Odporny na działanie mrozu i soli. Znajduje
zastosowanie przy obiektach zabytkowych.
Dane techniczne: Zużycie: ok. 1,3 kg/m2/mm. Temperatura pracy: +5°C do +35°C.
Czas obróbki: ok. 2 -3 godzin przy temperaturze +20°C. Dodatek wody: ok. 5,8 l na 25
kg. Odcień: szary. Uziarnienie: 0 do 1 mm. Gęstość: 1,2 kg/l. Opakowanie: worek 25
kg. Przechowywanie: miejsce chłodne i suche, zapakowany oryginalnie do 12
miesięcy.
Obróbka: Podłoże: Podłoże musi być mineralne, nośne, chłonne, wolne od gipsu i
innych zanieczyszczeń, np. bitumu, tłuszczu, kurzu, farb itd.
Przygotowanie podłoża: Uszkodzone obszary tynku starannie usunąć wraz z pasem
o szerokości 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Należy zabezpieczyć mur
przed dalszym wpływem soli, odpowiednie dla lokalizacji naprawy.
Sposób przygotowania: Należy dodać Hey’di Sanierputz Weiss do wody znajdującej
się w czystym wiadrze i dobrze wymieszać za pomocą mieszadła lub miksera na

97

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

Rynek 1, 48-250 Głogówek

www.eksperci.net.pl

ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

wolnych obrotach. Po okresie dojrzewania, po ok. 2 - 3 minutach, wymieszać ponownie
do uzyskania odpowiedniej spójności.
Czyszczenie: Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą.
Zaschnięty usuwać mechanicznie lub środkiem do rozpuszczania wapna (HEY'DI
Kalklöser).

BOSTIK DICKBESCHICHTUNG 2K (DICK 2K - Hey’di)
Uszczelnienie budowlane po stronie pozytywnej, zgodne z DIN 18195
Zastosowanie:

Stabilna,

kryjąca

rysy

dwukomponentowa

bitumiczna

masa

uszczelniająca do skutecznego i trwałego uszczelniania przed wilgocią gruntu i wodą
pod ciśnieniem obsypanych ziemią części budowli.
Obszary stosowania: Dickbeschichtung2K jest masą uszczelniającą przed wilgocią
gruntu i wodą pod ciśnieniem, przeznaczoną do wykonywania powłok ochronnych na
obsypanych ziemią częściach budowli, jak piwnice, niepodpiwniczone budynki,
fundamenty, płyty fundamentowe, zakończenia, przepusty rurowe itd. Może być użyta
również jako klej do płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obwodzie. Preparat
ten nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, jak tynk, beton, jastrych, podłoża
wapienno krzemowe, beton komórkowy, z pustaków i cegieł. Dickbeschichtung2K nie
nadaje się do uszczelniania dachów płaskich. Uszczelnienie musi być wykonane od
strony zwróconej ku przenikającej wodzie.
Właściwości:

Dickbeschichtung2K jest masą uszczelniającą, niezawierającą

rozpuszczalnika, nadającą się do nanoszenia szpachlą, łatwą w stosowaniu, na bazie
wzbogaconej tworzywami sztucznymi emulsji bitumicznej (wzmocnionej włóknami) i
odpowiednio dobranego komponentu

proszkowego.

Charakteryzuje się dobrą

przyczepnością na podłożach suchych i lekko wilgotnych. Powłoka wyschnięta jest
elastyczna, zamyka pęknięcia, jest wodoszczelna i odporna na występującą w stanie
naturalnym w ziemi agresywną dla betonu wodę. Przez reakcję obydwu komponentów
ze sobą, Dickbeschichtung 2K jest powłoką szybkoschnącą i odporną na deszcz krótko
po nałożeniu.
Dane techniczne: kolor: czarny, temperatura pracy: +5°Cdo+30°C,
Czas wykorzystania: ok.2godzin(przytemp.20°C)
Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być mocne, nośne, czyste i równe oraz wolne
od gniazd piasku, jam skurczowych, rozstępujących się pęknięć lub wystających
pozostałości tynków, zaprawy. Na powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości
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olejów, oleju do smarowania deskowania, tłuszczu, kurzu oraz innych środków
antyadhezyjnych. Powierzchnie murowane należy szczelnie zafugować, a krawędzie
oraz łączenia między sufitem a ścianą (fasety, długość min.4cm) zaokrąglić. Wyoblenia
w obszarze ściany/podwaliny wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
prac zaprawą Sperrmörtel. Zalecamy naniesienie powłoki z zaprawy szarej K11Flex od
przedniej krawędzi betonowej podwaliny na wysokość 30cm na ścianach okalających.
Zabieg ten zapobiega ewentualnemu wypieraniu masy bitumicznej przez napierającą w
okresie

prowadzenia

prac

budowlanych

od

strony

negatywnej

wodę.

Dickbeschichtung2K można nanosić również na podłoże lekko wilgotne, miejsca mokre
należy osuszyć, a stojącą wodę usunąć. Grubych powłok bitumicznych nie można
nanosić na powierzchnie stale mokre, ponieważ w takich miejscach nie jest
zapewnione całkowite wyschnięcie zaprawy. Na powierzchnie chłonne nanieść jako
środek adhezyjny warstwę gruntującą złożoną z masy bitumicznej, rozcieńczonej
z wodą w stosunku 1 do 6. Po wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć warstwę
zasadniczą. Aby uniknąć tworzenia się pęcherzy, w piwnicach betonowych należy
wykonać jako pierwszą warstwę szpachlowanie drapane z Dickbeschichtung 2K. Stare
warstwy bitumiczne wymagają odrębnego przygotowania.
Sposób użycia: Przed przystąpieniem do prac wymieszać oba składniki. Zanim
zostanie

dodany

składnik

proszkowy,

płynny

składnik

krótko

przemieszać

wolnoobrotowym mieszadłem. Oba składniki będą wtedy intensywnie ze sobą
wymieszane na jednorodną, pozbawioną grudek masę. W zależności od rodzaju
mieszadła czas mieszania wynosi od 2 do 3 minut. Ilość emulsji i proszku są
optymalnie dobrane. Czas obróbki wynosi ok. 2 godzin w temperaturze elementów
20°C.

Niskie

temperatury

wydłużają,

a

wyższe

skracają

czas

obróbki.

Dickbeschichtung 2 K może po wymieszaniu zostać naniesiony na powierzchnie
pionowe w jednym cyklu roboczym bezpośrednio przy użyciu kielni lub gładkiej kielni w
równomiernej warstwie. Do lepszego wygładzenia poleca się zwilżyć narzędzia wodą.
Według odpowiednich norm i przepisów polecamy obróbkę w dwóch cyklach
roboczych. Pierwsza warstwa musi całkowicie wyschnąć, zanim zostanie
nałożona druga warstwa. Alternatywnie może być również nakładany mechanicznie
odpowiednim sprzętem. Na podłożu zagrożonym pęknięciami, jak nieregularne mury,
otwarte, niewypełnione zaprawą szczeliny i mury z dużych kamieni, należy wzmocnić
podłoże siatką zbrojącą HEY`DI Armierungsgewebe. Polecamy to rozwiązanie również
do powierzchni bardzo nierównych z dużymi zagłębieniami. Temperatura powietrza i
elementów budowlanych musi wynosić co najmniej + 5°C. W czasie pracy i schnięcia
na warstwę uszczelnienia nie może padać deszcz. W przypadku możliwości opadów
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deszczu zastosować HEY`DI Regenschutz na świeżo naniesiony Dickbeschichtung 2
K. Przed dłuższymi przerwami w pracy należy ostatecznie wyrównać i wygładzić
warstwę Dickbeschichtung 2 K. Przy podjęciu prac nakładanie powłoki rozpoczyna się
w miejscu jej zakończenia, nakładając jedną warstwę na drugą. Do klejenia płyt
ochronnych, drenażowych i izolacyjnych preparat nakłada się punktowo na płyty i
przyciska je do wyschniętej warstwy uszczelnienia. Preparat nie nadaje się do
uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszą być wymierzone i wykonane
zgodnie z istniejącymi przepisami. środki do uszczelniania fug, mające kontakt z
warstwami Dickbeschichtung 2 K, muszą charakteryzować się tolerancją bitumu.
Wskazówki

dotyczące

kolejnych

prac:

Przed

kolejnymi

pracami

warstwy

Dickbeschichtung 2 K muszą być całkowicie wyschnięte. Jest to warunek dla
osiągnięcia ostatecznej skuteczności uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzymałości.
Jako ochronę warstw uszczelniających stosuje się płyty ochronne, drenażowe lub
izolacyjne. Należy jednak pamiętać, iż nie mogą występować obciążenia punktowe i
liniowe. Przed nałożeniem na warstwę Dickbeschichtung 2 K kolejnych produktów,
należy wykonać test wzajemnej tolerancji. Również po wyschnięciu warstwy należy
unikać obciążenia wodą od strony podłoża (działanie negatywne).
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast
wodą. Zaschnięte resztki usuwać zmywaczem HEY’DI Epoxan Reiniger.
Zużycie: przy uszczelnianiu przed wilgocią gruntu: ok. 4 – 5 l / m2
przy uszczelnianiu przed przenikająca woda: ok. 6 – 7 l / m2
jako klej do płyt: ok. 1 l / m2
Dla płyt o dużych rozmiarach oraz dla powierzchni poziomych należy zasadniczo
nałożyć warstwę o grubości co najmniej 6 mm.

BOSTIK SILOXAN - Impregnacja fasad
Właściwości: Jednokomponentowy, bezbarwny środek impregnujący do fasad na
bazie siloksanów. Paroprzepuszczalny. Odporny na promieniowanie UV.
Zastosowanie: Siloxan chroni wszystkie chłonne, mineralne, nie zawierające gipsu
podłoża jak mury, beton, tynk cementowo-wapienny, piaskowiec, kamienie naturalne i
cement wzmocniony włóknem przed deszczem i wilgocią. Uniemożliwia przenikanie
wilgoci przez elementy budowlane i powstawania następujących szkód:
-wypłukiwanie spoin
-wykwity solne i wapienne
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-zabrudzenia i powstawanie plam
-powstawanie grzyba i mchu
-pogorszenie się współczynnika przenikania ciepła
-działanie mrozu
Siloxan nie nadaje się do posadzek ani jako środek uszczelniający przeciwko wilgoci
znajdującej się w podłożu, ani przeciw napierającej wodzie. Siloxan można stosować
na lekko wilgotnych podłożach. Siloxan w formie rozpuszczonej jest substancją bardzo
szybko ulatniającą się i przez to bardzo szybko wnika we wszystkie chłonne podłoża
mineralne. Siloxan reaguje w krótszym czasie stając się nieprzepuszczalną dla wody
niewidoczną warstwą ,odporną na opady deszczu, która nie blokuje porów.
Impregnacja jest trwała, odporną na promieniowanie UV, bezbarwna i nie tworzy ﬁlmu
na powierzchni murów. Impregnacja mostkuje rysy włosowate do 0,2mm.
Dane techniczne: Gęstość ok.800g/l
Punkt zapłonu: ok.38ºC
Lepkość ok.1 mPa/s
Stosowanie Siloxan może spowodować pogłębienie barwy podłoża. Zalecane jest
przeprowadzenie testów przed użyciem na zasłoniętym miejscu.
Przygotowanie podłoży: Podłoża mineralne mogą być suche i lekko wilgotne i muszą
być chłonne i mocne. Należy całkowicie usunąć pęcherze, mech i algi lub inne
zanieczyszczenia i luźne warstwy. Brakujące miejsca, szczeliny, uszkodzone fugi i inne
muszą zostać doprowadzone do należytego stanu odpowiednimi materiałami przed
nałożeniem impregnacji. Przed impregnacją graniczące powierzchnie i części budynku,
jak skrzynki pocztowe, lampy zewnętrzne, okna i inne, należy przykryć odpowiednimi
materiałami. Również powierzchnie nieodporne na działanie rozpuszczalników. Unikać
kontaktu z roślinami. Bieżące prace renowacyjne (np.reproﬁlacja) powinny zostać
ukończone. Ewentualne zanieczyszczenia natychmiast usunąć.
Obróbka:

Siloxanem napełnić strzykawkę i w jednym cyklu roboczym minimalnym

naciskiem nanieść z góry na dół. Naniesiony pasek powinien mieć długo od 30 do 50
cm. Potem w drugim roboczym nakładać świeżo na świeżo

kolejną warstw

hydrofobową . Słabo chłonne powierzchnie należy obrabiać tylko jeden raz. Można
używać miękkiej szczotki lub pędzla, nanosząc pasmami. Po zakończeniu prac przez
ok. 3 godziny chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed deszczem. Temperatura
obróbki Siloxanu powinna wynosi od +5 ć ºC do +35ºC i relatywnej wilgotności poniżej
80%. Nie nakładać przy bezpośrednim, silnym działaniu promieni słonecznych.
Zużycie: W zależności od chłonności podłoża, między 0,2 do 1,0 l/m2
Wielkości przybliżone na:
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- betonie: 0,2 – 0,5 l/m2
- tynkach: 0,5 – 1,0 l/m2
- cegłach: 0,4 – 1,0 l/m2
- betonie komórkowym: 0,5 – 1,0 l/m2
- wapień piaskowy: 0,4 – 0,7 l/m2
Wskazane jest przed hydrofobizacją przyłożenie małej powierzchni próbnej, aby
określić zapotrzebowanie Siloxanu i tym samym zwiększyć skuteczność impregnacji.
BHP: Szkodliwy dla zdrowia: może powodować szkody w płucach przy połknięciu. Nie
wdychać oparów. Unikać kontaktu ze skórą. Nie powodować wymiotów przy połknięciu.
Natychmiast zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub informacje o
produkcie.

BOSTIK HAFTEMULSIONKONZENTRAT
Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności
wypraw
Właściwości:

HAFTEMULSIONKONZENTRAT jest płynnym preparatem na bazie

emulsji tworzyw sztucznych. Jest odporny na środowisko alkaliczne, nie powoduje
korozji

zbrojenia,

przyczepność

nie

wypraw,

zawiera

rozpuszczalników

polepsza

ich

lotnych,

wytrzymałość,

azbestu.

Zwiększa

zmniejsza nasiąkliwość i

podwyższa odporność zapraw i betonów na działanie substancji chemicznych.
Zastosowanie:

HAFTEMULSIONKONZENTRAT

stosuje

się

jako

domieszkę

dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich właściwości, a w
szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej
wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu,
obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania
wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset.
Typowe zastosowania:
• do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych - umożliwia
wykonanie wyprawy o cienkiej grubości warstwy,
• do

wytwarzania

ciągów posadzkowych

(np.

komunikacyjnych)

niepylących,

sprężystych o zmniejszonym skurczu,
• jako środek poprawiający przyczepność przy narzucie pierwszej warstwy tynków na
podłoża do których może występować zmniejszona przywieralność,
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• do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich
• jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw
technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytą denną, a ścianą.
• jako środek zwiększający odporność wyprawy na ścieranie w miejscach przepływów
w budowlach wodnych, w kanałach ściekowych, oczyszczalniach itp.
• do spoinowania murów.
• jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni
naturalnych i sztucznych, a także jako wyprawa służąca do pokrywania rozmaitych
płyt izolacyjnych oraz wyrobów z materiałów lekkich.
• jako domieszka służąca do zwiększania przyczepności, a także zwiększania
trwałości powłok z farb wapiennych i cementowych.
• jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej
odporności na działanie substancji chemicznych.
Dane techniczne: Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu,
Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr), Kolor: biały, Norma zużycia: zależy od sposobu
zastosowania
Składowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w
zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy.
Przygotowanie podłoża: Przy stosowaniu HAFTEMULSIONKONZENTRAT podłoże
musi być czyste, nośne i wolne od tłustych i zaolejonych miejsc. Zanieczyszczenia
olejem, tłuszczem, startą gumą itp. należy starannie oczyścić ewentualnie plamy
usunąć za pomocą piaskowania. Luźne wzgl. łuszczące się fragmenty podłoża należy
usunąć. Podłoże nasiąkliwe należy równomiernie nawilżyć aż do stanu pełnego
nasycenia (jednakże nie dopuścić do tworzenia się miejsc, w których na stałe
zalegałaby woda – należy utrzymać powierzchnię matowo wilgotną).
Sposób stosowania: Do wytwarzania zaprawy należy używać wyłącznie świeżych
środków wiążących i czystych wypłukanych kruszyw o właściwej krzywej uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa należy dostosować do grubości warstwy wyprawy, np. przy danej
grubości warstwy; zalecane średnice ziaren;
do 2 mm

0 0 - 0,5 mm

2 - 5 mm

0 0 - 1,0 mm

5 - 15 mm

0 0 - 2,0 lub 0 0 - 4,0 mm

ponad 15 mm

0 0 - 8,0 mm

Najpierw należy składniki zmieszać ze sobą na sucho, potem dodać roztwór wodny
HAFTEMULSIONKONZENTRAT i dokładnie mieszać przez okres ok. 2 minut. Przy
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większych grubościach warstw wyprawy i zwiększonym dozowaniu cementu należy
wyprawę wykonać w kilku warstwach. Z reguły poszczególne warstwy wyprawy
wykonuje się na jeszcze mokrych warstwach poprzednich.
Dla warstw mających na celu wytworzenie przyczepności do podłoża nie należy nigdy
używać czystego roztworu wodnego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, ażeby przy
szybkim wysychaniu nie mogła wytworzyć się cienka błonka oddzielająca. Preparatu
nie należy stosować przy temperaturach poniżej 5°C.
Zaprawa do warstw sczepnych: Poprawianie przyczepności przy zastosowaniu
HAFTEMULSIONKONZENTRAT jest szczególnie zalecane: Przy nakładaniu tynków
na podłożach o słabej przyczepności, przy tynkach uszczelniających, zaprawach
uszczelniających,

uzupełnianiu

ubytków

w

betonie

i

tynkach,

zaprawach

wyrównujących oraz w innych przypadkach łączenia nowego betonu ze starym.
Składniki mieszanki:
Woda zarobowa: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1 : 1 do 1 : 3
Sucha mieszanka: cement i piasek 1 : 3
Wielkość ziaren: 0 - 4 mm (w zależności od grubości warstwy)
Norma zużycia: 2,3 - 3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy
a) Obrzutka sczepna dla uzyskania przyczepności tynków;
Wykonać zaprawę i narzucać w warstwie o grubości 4 - 5 mm.
Dalsze warstwy wykonywać przy użyciu zapraw konwencjonalnych wg ogólnie znanych
zasad

(po

związaniu

warstwy

sczepnej),

a

przy

zastosowaniu

mieszanek

przygotowanych fabrycznie postępować wg instrukcji stosowania podanej przez
wytwórcę.
b) Inne warstwy sczepne
Wykonać zaprawę polepszającą przyczepność o takiej konsystencji, aby dała się
dobrze rozsmarowywać (piasek o granulacji 0 - 4 mm). Za pomocą szczotki dekarskiej
albo twardego pędzla masę mocno wsmarować w podłoże. Na tak przygotowane
podłoże kłaść natychmiast warstwę zaprawy względnie betonm zanim nałożona
warstwa zwiąże.
Zaprawa do warstw wyrównawczych, zaprawek i osadzania rozmaitych
elementów.
Stosowanie składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z
wodą dla warstw grubości poniżej 10 mm: 1 : 3 dla warstw powyżej 10 mm: 1 : 5
Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1 : 2 do 1 : 4 Przy bardziej tłustym zarobie np.
przy proporcji HAFTEMULSIONKONZENTRAT do wody jak 2 : 1, osiąga się
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zwiększenie odporności na działanie substancji chemicznych, szczególnie na działanie
związków mocznikowych, amoniaku i rozcieńczonych ługów.
Wielkość ziaren: 0 - 4 mm, zależnie od grubości warstwy
Norma zużycia: 0,7 - 1,5 kg/m2 i na każdy cm grubości wyprawy Nanosić zaprawę o
konsystencji gęstoplastycznej na dobrze zwilżony podkład. W miejscach mocno
obciążonych, a także przy bardzo gładkich podłożach wymagane jest uprzednie
wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność (patrz wyżej).
Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie podlegające ścieraniu w budowlach
wodnych, podbudowy posadzek:
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
dla posadzek silnie obciążonych 1 : 1 do 1 : 2 dla posadzek słabo obciążonych 1 : 2 do
1 : 4 . Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 4 zależnie od grub. warstwy 0
do max. 8 mm. Norma zużycia: zależnie od grubości warstwy -0,4 do 1,9 kg/m2
Zgodnie z ogólnie znanymi zasadami technologicznymi należy zaprawę o konsystencji
wilgotnej układać na jeszcze mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubości 15 - 30
mm dobrze ubijając i zacierając. Przestrzegać wykonania wymaganych szczelin
dylatacyjnych.
Tynki:
a) Zwykłe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej.
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
jak 1 :2 do 1 : 4, Sucha mieszanka: środek wiążący z piaskiem 1 : 2,5 do 1 : 4
Wielkość ziaren: 0 - 4 do - 8 mm.
Norma zużycia:0,3 - 1,1 kg/m2 i każdy cm grubości wyprawy
b) Wyprawa na płytach izolacyjnych
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
jak 1:2, Sucha mieszanka: środek wiążący z piaskiem 1 : 3
Wielkość ziaren: zależnie od grubości warstwy 0 - 4 mm
Norma zużycia: 0,7 - 1,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy Obrzutkę należy wykonać
wg instrukcji dotyczącej wykonania obrzutki sczepnej dla tynków. Na dobrze związaną
obrzutkę należy nałożyć następne warstwy tynku (narzut i gładź). Celowe jest dodanie
HAFTEMULSIONKONZENTRAT do następnej warstwy (narzut), gdy wymagane jest
polepszenie przyczepności i elastyczności oraz zmniejszeniu skurczu i nasiąkliwości.
Wygładzanie i wyrównywanie betonu elewacyjnego:
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
jak 1:3 do 1 : 5 Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3 Wielkość ziaren: 0 - 1 mm
Norma zużycia: 0,7 - 1,3 kg/m2 na każdy cm grubości wyprawy. Podłoża dokładnie
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oczyścić i dobrze nawilżyć mieszankę wg proporcji j .w. rozrobić do konsystencji
dającej nanosić się szpachlą. Najpierw wykonać warstwę zapewniającą przyczepność,
wcierając ją szczotką dekarską lub twardym pędzlem. Na uprzednio wykonaną mokrą
warstwę zwiększającą przyczepność należy nanieść natychmiast w/w. zaprawę
szpachlową rozprowadzając ją przy pomocy szpachli stalowej albo szpachli z gumy, a
następnie zatrzeć i wygładzić packą stalową.
Przykład zaprawy w miejscu starych przerw roboczych.
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
jak 1:3 do 1 : 5m. Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3
Wielkość ziaren: 0 - 8 mm, norma zużycia: 0,6 - 1,1 kg/m2 na każdy cm grubości
warstwy Celem przykrycia przerw roboczych między betonowymi elementami budowli
rozrabia się w/w. mieszankę do konsystencji gęstoplastycznej i nanosi na czysty,
dobrze zmoczony podkład bezpośrednio przed betonowaniem, warstwą o grubości do
5 cm. Przy zastosowaniu deskowań wymagana jest ich szczelność. Na tak wykonane
przykrycie przerwy roboczej należy nałożyć właściwą warstwę betonu i odpowiednio
zagęścić.
Zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, płytek do spoinowania, do
wyokrąglania naroży (faset):
a) do wypełniania spoin w budowlach betonowych i murowych
Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą
jak 1:2 do 1 : 4, sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3
Wielkość ziaren: 0 - 2 mm z podwyższoną zawartością frakcji do 0,2 mm
Norma zużycia: 0,7 - 1,9 kg/m2 na każdy cm grubości wyprawy
Wykonać zaprawę o konsystencji pasty i wciskać w spoiny za pomocą szpachli, kielni
językowej wzgl. przyrządu do spoinowania.
b) przyklejanie płyt termoizolacyjnych
Stosunek składników wody zarobowej: HEY`DI HAFTEMULSIONKONZENTRAT z
wodą jak 1 : 2. Sucha mieszanka: cement z piaskiem 1 : 3
Wielkość ziaren: 0 - 2 mm
Norma zużycia: 1,4 - 1,9 kg/m2 na każdy cm grubości warstwy Przygotowaną zaprawę
należy nanieść na podkład punktowo albo na całej powierzchni za pomocą kielni wzgl.
packi stalowej, a następnie przyklejaną płytę docisnąć.
Domieszka do farb wapiennych i cementowych:
Stosunek składników wody zarobowej: Haftemulsionkonzentrat z wodą jak 1 : 1
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Norma zużycia: 0,1 - 0,2 kg/m2. Zamiast zwykłej wody używać wody zarobowej o ww.
stosunku składników. Dzięki temu wykonana powłoka malarska wykazuje lepszą
przyczepność i zwiększoną wytrzymałość na wycieranie jak również zwiększoną
odporność na wypływy atmosferyczne.
Zasady pielęgnacji wykonanych wypraw ważne przy wszystkich rodzajach
zastosowania środka HAFTEMULSIONKONZENTRAT:
Powierzchnie tynków, ciągów posadzkowych, miejsc narażonych na ścieranie itp.
należy w okresie 5 dni od wykonania utrzymać w stanie wilgotnym, bądź też chronić od
wiatru i słońca przed przedwczesnym wysuszeniem, okrywając folią polietylenową.
Przy temperaturach ujemnych chronić przed mrozem.
Ważne wskazówki:
• zaprawa z dodatkiem HAFTEMULSIONKONZENTRAT powinna być intensywnie
mieszana, jednakże nie "do przesady" (nie dłużej niż 1 -2 minuty), ażeby nie
wprowadzić do mieszanej masy zbyt dużej ilości powietrza (powoduje to później
porowatość wyprawy).
• nakładanie czystego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, bez dodania cementu i
piasku, nie jest zalecana jako środek polepszający przyczepność, ponieważ
wytwarzająca się wówczas cieniutka błonka samego preparatu niszczy przyczepność
zamiast ją poprawiać.
• zaprawy z HAFTEMULSIONKONZENTRAT są nieodporne na dłuższe działania
benzyny i rozpuszczalników organicznych
• zaprawy z dodatkiem preparatu nie powinny być stosowane przy temp. poniżej 5°C.
• przy

stosowaniu

zapraw

z

HAFTEMULSIONKONZENTRAT

muszą

być

przestrzegane reguły sztuki budowlanej tak samo jak i przy stosowaniu zwykłych
zapraw cementowych.
• podkład winien być oczyszczony i starannie nawilżony, piasek używany do zapraw
winien być czysty i o właściwej krzywej przesiewu (o odpowiednim uziarnieniu).
• stosować możliwie małą ilość wody zarobowej,
• przy nakładaniu zaprawy w kilku warstwach przestrzegać zasady: każda następna
warstwa układana jest na mokrą jeszcze warstwę poprzednią,
• chronić świeżo ułożoną wyprawę przed szybkim wysychaniem,
• chronić świeżo ułożoną wyprawę przed wiatrem i skokami temperatury.
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I OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY PROWADZENIU

PRAC IMPREGNACYJNYCH

Podczas prac renowacyjnych największe zagrożenie pojawia się podczas
używania specjalistycznych preparatów chemicznych, które są toksyczne dla
organizmów żywych.
Toksyczność oddziaływania preparatów chemicznych na organizm człowieka
polega na zatruciu organów wewnętrznych, układ pokarmowego oraz
nerwowego, które mogą się objawiać bólami głowy, poceniem się, wymiotami,
odczuciem zmęczenia, silnym pragnieniem oraz podwyższoną temperaturą.
Podrażnieniom mogą ulec błony śluzowe, w skutek czego mogą powstałym
przypadku

stwierdzenia

zakażenia

lub

zatrucia

należy

niezwłocznie

skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym.
Z uwagi na toksyczność inhalacyjną i dermalną środków stosowanych do prac
impregnacyjno - odgrzybieniowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

podczas

wykonywania

prac

budowlanych - rozdział 11: roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, którego
treść przytacza się poniżej:
§ 170. Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta.
§ 171. 1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane
przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
2. Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane
wyroby do impregnacji, odsuwa się od kontaktu z tymi środkami.
§ 172. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z
uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych
robót.
§ 173. 1. Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub
odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje się.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje się w sposób uniemożliwiający
skażenie środowiska w przypadku rozlania impregnatu.
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3. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie
prowadzi się, na tym samym stanowisku pracy, innych robót budowlanych.
§ 176. Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod
impregnację i narażone na pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony
indywidualnej.
§ 182. 1. W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i
pędzle oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na
trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce
pracownika.
2. Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać
wymaganiom dla urządzeń ciśnieniowych.
§ 187. 1. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych
powinna znajdować się apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w
środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe.
2. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, powinien być umieszczony numer
telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej.
Inne

dokumenty

prawne,

które

się

odnoszą

do

czynności,

podejmowanych podczas prac renowacyjnych (normy, ustawy i rozporządzenia
z późniejszymi zmianami):
 Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy,
 Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.12.2004 r. w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,
 Rozp. Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego,
 Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych,
 Norma PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i
znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach użyteczności publicznej,
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Poniżej skrót najważniejszych zapisów z powyżej wymienionych aktów
prawnych,

mających

zastosowanie

podczas

prac

impregnacyjnych,

odgrzybieniowych oraz renowacyjnych.

Przepisy ogólne


Pomieszczenia

powinny

być

dobrze

oświetlone

wentylowane

zaopatrzone w sprzęt ppoż. dostosowany do natury i rodzaju impregnatu.
Przepisy BHP powinny być wywieszone w każdym pomieszczeniu w
widocznym miejscu.


Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy



Bezpośredni

nadzór

nad

bezpieczeństwem

i

higieną

pracy

na

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.


Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczególności

takich

elektromagnetyczne,

jak

pyły

i

hałas,
gazy

o

wibracje,
natężeniach

promieniowanie
i

stężeniach

przekraczających wartości dopuszczalne.


Miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy
zabezpieczyć

przed

zanieczyszczeniem

środowiska

środkami

impregnacyjnymi.


W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów
niebezpiecznych, należy informację o tym zamieścić na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.



Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.



Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.



Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
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Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru
oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania
pomieszczeń,

wyposażenia

budowy,

fizycznych

i

chemicznych

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.
o Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i
uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
o Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
rzepisy higieniczno-sanitarne
-

do pracy mogą być przyjmowane jedynie osoby zdrowe,

-

pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną (ubranie,

kombinezon, buty, rękawice) oraz w całościowy sprzęt BHP (maski, respiratory,
okulary)
-

pracownicy powinni być poddawani okresowym badaniom kontrolnym nie

rzadziej, niż co 6 m-cy.
-

Roboty

budowlane,

związane

z

impregnacją

drewna

lub

innych

materiałów, mogą wykonywać osoby zapoznane z występującymi
zagrożeniami

i

instrukcją

producenta

dotyczącą

posługiwania

się

stosowanymi środkami impregnacyjnymi.
-

Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie
należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych.

-

W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
~ używanie otwartego ognia;
~ palenie tytoniu;
~ spożywanie posiłków.

-

Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić
umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej.
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Transport i przechowywanie impregnatów
-

przewóz środków impregnacyjnych powinien odbywać się w szczelnych,

nie uszkodzonych opakowaniach, oznakowanych napisami typu „trucizna”,
łatwopalne”
-

środki

impregnacyjne

należy

przechowywać

w

pomieszczeniach

suchych, o dobrej wentylacji w opakowaniach zamkniętych
Ochrona środowiska
-

wszelkie prace przy przygotowywaniu roztworów do impregnacji drewna

budowlanego powinny być prowadzone w sposób nie zatruwający środowiska,
szczególnie wód gruntowych
-

wszelkie odpady powinny być zneutralizowane lub wywiezione na

składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.

Opracowali:

mgr inż. Mirosław Zaród
tel. kom. 609 332 000
tel. 81 444 58 11
mgr Katarzyna Kłos
tel. kom. 535 584 000
Lublin, kwiecień 2016 roku

112

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

113

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA
Zlecający

GMINA GŁOGÓWEK

Zespół opracowujący

TECHNOBUD

www.eksperci.net.pl

Rynek 1, 48-250 Głogówek
ul. Kaczeńcowa 1/29, 20-543 Lublin

114

