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Barbackiego46 remont klatki schodowej.p.kst

OBMIAR

zeruanieposadzek|ubokładzin
z masy|astrykowej
biegischodowei po.

(z.V||)Gruntowaniepodłożypreparatami- powierzchniepoziome

i płytkowez kamieni sztucznych układanena k|ej. przygotowanie

płytygranitowepłomieniowanena biegach schodowych i pode-

płytekgresowych układanychna k|ejczołobiega schodowegooraz

odbicie tynkóW o powierzchniodbicia do 5 m2 otwańa k|atkaschodowa
ścianyboczne , spody biegów schodowychoraz boki schodów
KNR O-23
26',t1-02

rotnegruntowanieemulsjąspody i boki biegów schodowychoraz
scian bocznyh wewnętrznychi zewnętrznychotwartejk|atkischodowej
przed zatopieniemsiatki na kleju

KNR 0.23
2612-06

Przyk|ejenieWarstwysiatki na spody i boki biegÓw schodowych-,k|atai
schodowjścianyi podestyod wewnątrzizewnątz ściana, przed mieszkaniem nr .6 oraz wejqcie do k|atki.pańer
ochrona narożnikówwypukłychkątownikiemmeta|ovyym
oraz |istwokapowych przy biegach schodowych
Nałożeniepodkładowejmasy tynkarskiejprzed tynkiem

elewacyjnacienkowarstwowaz tynku sylikonowegoKA. gr. 1,50

robaniei zmyciestarejfarbyWpomieszczeniach
podłoo powierzchni

Przygotowaniepowierzchnipod malowaniefarbamisylikonowymistarych
tynków -ścianykorytarzymieszkań nr.7-11.p|zedmieszkaniem nr,22oraz
sciany wewnątrzklatki boki i syfit .uzupełnienieubytków
Jednokrotnegruntowanieemulsją przed ma|owaniemWszystkichscian

Dwukrotne
ma|owanie
farbamisi|ikonowymiscian
sufitów,sciank|atki
schodowejoraz
orazodcinkaelewacjibudynku

1 7 NNRNKB
(z.V|)obróbkib|acharskie
ponad 1n2
z b|achypowlekanej
o szer.Wrozwinięciu
d.2
0541-0225 cm bokizadaszeniaprzywejściu
na poddasze
-2Norma PRo Wersja 4'730 Nr seryjny:43947 Użytkownik:społdzielnia Mieszkaniowa Beskid

Barbackiego46 remontklatki schodowej.p.kst

OBMIAR

Dwukrotne
ma|owanie
farbąo|ejnąrynieni rurspustowych

KNR 2.02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienneRR. ,|/30wysokoścido 10 m

KNR 4-01
0108-17
0'108-20

gruzu na od|egłość
samochodami
samowyładowczymi
do 5

demontażustarych ba|ustradk|atkischodowejoraz ga|eriinastępniewykonanieizamontowanie nowych ba|ustradze sta|inierdzewnejpolerowane

- powierzchnie
podłoŹy
preparatami
poziomeWarstwa

szczepna wejściedo klatki

(z.V|)Posadzki jednobanłnez płytekkamionkowychGRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowejo gr. warstwy5 mm w pomieszczeniacho pow.
o o n a d1 0 m 2

z płytek
kamionkowych
GRES o wym.15x15cm nazapra-

Zerwanie posadzek lub okładzinz masy |astrykowejkorytazy
mieszkaniaminr 6 i nr. 7-1'l
Rozebranie obróbek b|acharskichkrawędziba|konu.z b|achynie nadającej
się do użytku
podłożypreparatami. powierzchniepoziome Warstwa

Posadzki płytkowez kamieni sztucznych układanena k|ej- przygotowanie
podłożawyrównanie
=2
KrotnośĆ

(z.V|)obróbkib|acharskie
ponad
z b|achypow|ekanej
o szer.Wrozwinięciu

Uszcze|nienieposadzki korytarzy2 krotnie(fo|iaw płyniemateriałwg fak-

(z.V|)Posadzkijednobarwne
z płytek
kamionkowych
GRES na zaprawie
klejowejo gr.warstwy5 mmw pomieszczeniach
10 m2 - koo pow.ponad
rytarzpred mieszkaniami
(z.V|)coko|iki z płyiekkamionkowychGRES o wys. 15 cm na zaprawie

KNR 4-01
d . 5 0108-17

0108-20

KM

gruzu na od|egłość
samochodami samowyładowczymi
do 5

Norma PRo Wersja 4.73o Nr seryjny:43947 Użytkownik:spółdzieIniaMieszkaniowa Beskjd
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Lp.

Podstawa

21,67-0.0Ą

OBMIAR

Opis iwyliczenia

t.m.
;p3

-4-

NormaPRo Wersja4.730Nr seryjny:
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