POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE (OŒ 15-16’):
POSADZKI: - usuniêcie ± 160 m2 wylewki betonowej o gr. ±5-6 cm z ca³ego pomieszczenia magazynowego wraz z fragmentami elemnentów stalowych;
- demonta¿ od strony poz. ±4,90 kolana nieu¿ytkowanej wentylacji zakoñczonej w otworze o wym. ±2,0 x 1,0 m, nastêpnie powsta³y otwór nale¿y wype³niæ zgdnie z wytycznymi;
- wype³nienie otworu o wym. ±2,0 x 1,0 m zlokalizowanego w stropie w czêœci monolitycznej na poz. ±8,40 poprzez wykonanie p³yty ¿elbetowej;
- demonta¿ barierki i schodów komunikuj¹cych poz. ±4,90 z poz. ±8,40 zainstalowanych w otworze o wym. ±2,00 x 0,70 m;
- wype³nienie otworu o wym. ±2,00 x 0,70 m zlokalizowanego w stropie w czêœci monolitycznej na poz. ±8,40 (pod³oga pomieszczenia magazynowego), poprzez wykonanie p³yty
¿elbetowej;
- wykonanie warstwy wyrównuj¹cej na powierzchni ca³ego pomieszczenia magazynowego o pow. ± 140 m2 2 o gr. ±3-4 cm oraz u³o¿enie na niej, na kleju, p³ytek tzw. gres
techniczny antypoœlizgowy w kolorze jasnoszarym, o wymiarach min 30x30 cm lub 60x60 cm lub wiêksze;
ŒCIANY: - przygotowanie pod³o¿a œcian wewnêtrznych pomieszczenia magazynowego oraz wykonanie ±210 m2 tynków maszynowych kat. II cementowo – wapiennych,
dwuwarstwowych;
- przygotowanie powierzchni oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie pomieszczenia magazynowego farb¹ emulsyjn¹ bia³¹ wszystkich œcian i sufitu o ³¹cznej pow. ±400 m2;
- wykonanie otworu w œcianie w pobli¿u drzwi wejœciowych (tj. do 50 cm od drzwi oraz do 50 cm od poziomu posadzki) oraz monta¿ pêczniej¹cej kratki ogniochronnej;
SUFITY: - wype³nienie 3 szt. otworów o wym. ±3,60 x 2,10 m zlokalizowanych w stropie w czêœci monolitycznej na poz. ±12,60 (sufit pomieszczenia magazynowego), poprzez
wykonanie sufitu podwieszonego np. w systemie p³yt G/K;
- przygotowanie powierzchni sufitu oraz jednokrotne natryskowe pomalowanie;
- wykonanie otworu w stropie (tj. w suficie po przek¹tnej pomieszczenia magazynowego) oraz monta¿ pêczniej¹cej kratki ogniochronnej;
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INST. ELEKTRYCZNA (OŒ 15-16’):
-- pomieszczenie magazynowe nale¿y zasiliæ wewnêtrzn¹ lin¹ zasilaj¹c¹ o œrednicy min 5x 10mm2 z subrozdzielni R-MAG, znajduj¹cej siê na
œcianie korytarza w osiach 11’-12 tj. w odleg³oœci ok. 40;
- zainstalowaæ 1 szt. rozdzielnicy naœciennej;
- wykonaæ instalacjê w systemie TN-S z zastosowaniem dodatkowej ochrony przeciwpora¿eniowej; rozprowadziæ natynkowo w rurkach typu RL;
- opomiarowanie niniejszego pomieszczenia magazynowego nale¿y wykonaæ ³¹cznie z pomieszczeniem magazynowym zlokalizowanym w
osiach 8-15- G’-H”;
- dostarczyæ i zamontowaæ wewn¹trz pomieszczenia na œcianie od strony korytarza 2 szt. grzejników elektrycznych o mocy 1400W;
- dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawcê oœwietlenie LED o parametrze min. 300lx w ka¿dym miejscu pomieszczenia magazynowego;

Legenda:

- oznaczenie elementów do wyburzenia / demonta¿u
- oznaczenie elementów do wybudowania
- oznaczenie elementów do monta¿u
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