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Barbackiego 46 remont klatki schodowej.p.kst OBMIAR

0541-02
(z.V|) obróbki b|acharskie z b|achy powlekanej o szer.W rozwinięciu ponad
25 cm boki zadaszenia przy wejściu na poddasze

- 2 -

Norma PRo Wersja 4'730 Nr seryjny: 43947 Użytkownik: społdzielnia Mieszkaniowa Beskid

1 7
d .2

NNRNKB

zeruanie posadzek |ub okładzin z masy |astrykowej biegi schodowe i po.

(z.V||) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome

i płytkowe z kamieni sztucznych układane na k|ej . przygotowanie

płyty granitowe płomieniowane na biegach schodowych i pode-

płytek gresowych układanych na k|ej czoło biega schodowego oraz

odbicie tynkóW o powierzchni odbicia do 5 m2 otwańa k|atka schodowa
ściany boczne , spody biegów schodowych oraz boki schodów

KNR O-23
26',t1-02

rotne gruntowanie emulsją spody i boki biegów schodowych oraz
scian bocznyh wewnętrznych i zewnętrznych otwartej k|atki schodowej
przed zatopieniem siatki na kleju

KNR 0.23
2612-06

Przyk|ejenie Warstwy siatki na spody i boki biegÓw schodowych -,k|atai
schodowj ściany i podesty od wewnątrz izewnątz ściana , przed miesz-
kaniem nr .6 oraz wejqcie do k|atki .pańer

ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta|ovyym oraz |istw okapo-
wych przy biegach schodowych

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej przed tynkiem

elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego KA. gr. 1,50

robanie i zmycie starej farby W pomieszczeniach o powierzchni podło-

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami sylikonowymi starych
tynków -ściany korytarzy mieszkań nr.7-11.p|zed mieszkaniem nr,22 oraz
sciany wewnątrz klatki boki i syfit .uzupełnienie ubytków

Jednokrotne gruntowanie emulsją przed ma|owaniem Wszystkich scian

Dwukrotne ma|owanie farbami si|ikonowymiscian sufitów, scian k|atki
schodowejoraz oraz odcinka elewacji budynku
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Barbackiego 46 remont klatki schodowej.p.kst OBMIAR

KNR 4-01
01 08-1 7

samochodami samowyładowczymi gruzu na od|egłość do 5
KM

01 08-20

Norma PRo Wersja 4.73o Nr seryjny: 43947 Użytkownik: spółdzieInia Mieszkaniowa Beskjd

d.5

Dwukrotne ma|owanie farbą o|ejną rynien i rur spustowych

KNR 2.02
1 61 0-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR. ,|/30 wysokości do 10 m

KNR 4-01
01 08-1 7
0'108-20

samochodami samowyładowczymi gruzu na od|egłość do 5

demontażu starych ba|ustrad k|atki schodowej oraz ga|erii na-
stępnie wykonanie izamontowanie nowych ba|ustrad ze sta|i nierdzewnej -
polerowane

podłoŹy preparatami - powierzchnie poziome Warstwa
szczepna wejście do klatki

(z.V|) Posadzki jednobanłne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
oonad 10 m2

z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy |astrykowej korytazy
mieszkaniami nr 6 i nr. 7-1 ' l

Rozebranie obróbek b|acharskich krawędzi ba|konu. z b|achy nie nadającej
się do użytku

podłoży preparatami . powierzchnie poziome Warstwa

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na k|ej - przygotowanie
podłoża wyrównanie
KrotnośĆ = 2

(z.V|) obróbki b|acharskie z b|achy pow|ekanej o szer.W rozwinięciu ponad

Uszcze|nienie posadzki korytarzy 2 krotnie (fo|ia w płynie materiał wg fak-

(z.V|) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ko-
rytarz pred m ieszkan iam i

(z.V|) coko|iki z płyiek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie
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Lp. Podstawa Opis  iwy l i czen ia t .m. Poszcz. Razem
21,67-0.0Ą ;p3 0 86i
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