ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
REMONT PARKIETU W HALI WIDOWISKOWO_SPORTOWEJ CENTRUM W
Dąbrowie Górniczej

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania remontu podłogi
sportowej w obrębie:
Hali Sportowej "CENTRUM" w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Róż 3.
Remont ma obejmować renowację parkietu wraz z malowaniem linii i pól gry.
Podłoga po remoncie musi uzyskać dopuszczenie do rozgrywek
międzynarodowych, w zakresie koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej.

2.Rodzaje zastosowanych materiałów.
_
_
_
_

lakier do parkietu
szpachlówka do parkietu (alkidowy żel )
lakier do malowania pasów i oznaczeń
środek do pielęgnacji parkietu

Lakiery i farby do linii i stref muszą posiadać certyfikat FIBA,certyfikat antyrefleksyjny oraz spełniać wymagania
normy DIN 18032, odnośnie antypoślizgowowości.

3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.
–
–

-

szlifierki mechaniczne bezpyłowe,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
łaty do sprawdzania równości powierzchni,
poziomice,
szczotki do czyszczenia podłoża,
mieszadło elektryczne do lakieru
pędzle i wałki moherowe (o dł. włosa 4 mm) do nakładania farb i lakierów.

4. transport i przechowywanie materiałów
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów z plandekami lub zamkniętych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
ich uszkodzenie.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
posiadających wentylację grawitacyjną, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i wilgocią, oraz dostępem niepowołanych osób.
Pomieszczenia wskaże Inwestor.

5. Wykonanie robót.
Należy objąć remontem całą powierzchnię parkietu , z wyłączeniem powierzchni
pod trybunami.
Powierzchnia objęta robotami – 1564.0 m2

5.1 Kolejność robót.
Najpierw należy usunąć wszystkie elementy wyposażenia sali, znajdujące się w polu
pracy , a następnie zabezpieczyć pozostałe przed zabrudzeniem. Należy zamontować
wzmocnienie uchwytu na kosz.

Należy wykonywać roboty według następującej kolejności :
1. Szpachlowanie fragmentów parkietu za pomocą metalowej pacy alkidowym żelem.
2.Cyklinowanie i szlifowanie całej powierzchni parkietu hali
(szlifowanie papierem o granulacji 30 i 60 a potem 100).
3. Polerowanie parkietu siatką widiową o granulacji 250.
4. Nałożenie pierwszej warstwy lakieru (grunt).
5. Malowanie linii boisk sportowych i stref.
6. Lakierowanie podłogi lakierem
7. Malowanie linii farbą eliminującą odblaski i refleksy świetlne.
Przy wykonaniu oznakowań należy najpierw nałożyć pierwszą warstwę lakieru,
zaznaczyć linie, a następnie obrys pola linii zabezpieczyć taśmą.
Po wykonaniu linii należy nałożyć pozostałe warstwy lakieru.

Roboty należy wykonać zgodnie z :
●
●
●
●
●

uzgodnieniami z Inwestorem
opracowaną Szczegółową Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót
przepisami ochrony przeciwpożarowej
zasadami BHP
instrukcjami producentów materiałów użytych do remontu

5.2. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłogi.
Prawidłowo wykonana podłoga powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia podłogi powinna mieć jednakową barwę (w poszczególnych polach)
– podłoga powinna mieć wykończenie antypoślizgowe i antyrefleksyjne,
– oznaczenia linii i stref powinny być wykonane wg. standartów FIBA,FIVB, IHF.
Pomiary równości i spadków podłogi ,należy wykonać z dokładnością do 1 mn
.

6. Odbiór robót

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Inwestora , po okresie pełnego
utwardzenia podłogi.
Wykonawca daje gwarancję ,na zakres wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami
Inwestora ( przy zachowaniu norm eksploatacyjnych i warunków gwarancji ).
Odbiór pogwarancyjny - przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie.

