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ontaz wykonanych wcześniej obróbek kominów

,40*4+(0,65+0,40)-2+(0,55-0,83)-2

bróbka kominów papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego kryciaKNR_W 4_01
051 9-04 z.sz.
2.3. 9909-04/3

(z.Vl) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o Szer.W rozwinięciu do 25 cm

((21,80+9,30)-2-(4,40+4,00))'0,25
(4,40+4,00)-0,1 0

NNRNKB 202
0541 -01
<okapy>
<listwy docis-

KNR 4-01 odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-Wapiennej na ścianach,
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -komin górny iWieża

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach po-

nad dachem płaskim -komin górny iwieża

Wyruiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łośc do 10 km wraz z kosztami składowania i utylizacji

Wymiana rur wentylacyjnych na PCV 1 10 mm

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
papie na betonie

KNR 4-03
1 1 38-03

Montaż wsporników naciągowych zjednązłączką przelotową naprężającą na da-
chu betonowym krytym papą lub blachą
J

Montaź wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kMym
papą lub blachą

KNR 5-08
0601 -1 5

Demontaż złączek instalacji odgromowe.1 na dachu płaskim na papie na betonie

Demontaź przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na da-
chu płaskim

KNR 4-03
1 140-07

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio za-
instalowanych Wspornikach na dachu płaskim

Łączenie pręta o śr. do 1 0 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyźowych
7

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

KNR 4-03
1 1 39-08

16
d.2

KNR 5_08
0606_03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z
instalowanych wspornikach na ścianie

Norma sTD Wersja 4.34 Nr seryjny: 1 'l425

pręta o śr.do 10 mm na uprzednio za-
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KNR 4-03
1 205_01

Pierw§zy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Pieruszy pomiar instalacji odgromowej

3

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierusza warstwa - po-
a wykonywanych robót do 50 m2 - wzdłuż okapu

yrównanie istniejącej powierzchni dachu poprzez łacenie polaci dachowych ła_

tami 38x5O mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej, wyprofilowanie do
poziomu istnielącego okapu

NNRNKB 202 iMontaż płl OSB gr.22 mm na istniejącym dachu celem niwelacji zastoisk wod-

22 KNR_W 2-02 d achów papą termozg rzewalną dwuwarstwowe

m2 i 185.140

23 KNR-W 4-0,1 |Wywiezienie gruzu sprrzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejs-
d.3,0109-11 + |ca utylizacji na odległość do 30 km - papa

KNR_W 4-01
01 09_1 2

d.3 kalk. własna


