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Wrocław, dnia 12.08.2021

Dotyczy:    „  Remont sali gimnastycznej w zespole szkól Nr.1
im. Marii Sklodowskiej - Curie w Wyszkowie„

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następuj ące pytanie:

PYTANIE

1.  Czy  można  wykonać  na  istniejącej  podłodze,  podłogę  sportową  punktowo  elastycmą,
odpomą na wgniecenia obcasów damskiego obuwia,  stołów czy krzeseł i nie wymagającej
przestrzegmia  na  Sali  gimnastycznej   stałej  i  odpowiedniej  temperatury  i  wilgotności  w
następujący sposób:

•     ewentualna naprawa ślepej podłogi
•    ułożenie na całej powierzchni podłogi foli paroizolacyjnej o,2 mm
•    ułożenie pianki poliuetanowej wtómie wiązanej o grubości  10 mm o gęstości

80 kg/m3
•    ułożenie  na  piance  z  przesunięciem  dwóch  warstw  płyty  wilgocioodpomej

MFP P5, ze sklejeniem ich i zszyciem, o grubości 12 mm każda
•    wyszpachlowanie ułożonych płyt
•    ułożenie bezspoinowej nawierzchni poliuetanowej o grubości 2 mm
•    polakierowanie    nawierzchni    poliuretanowej    dwuskładnikowym    lakierem

antypoślizgowym w kolorze RAL, uzgodnionym z użytkownikiem
•    namalowanie linii boisk sportowych według wskazań użytkownika
•    montaż  1,5 -2 cm od ściany polakierowanych w kolorze podłogi  sportowej

listew przyściemych
•    montaż w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną listew progowych
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Podłoga sportowa z wierzchnią warstwą poliuetanową jest łatwo eksploatować pod kontem
utrzymania czystości, zapewnienia antypoślizgowości oraz ewentualnych uszkodzeń, gdyż w
przypad]qi     zarysowania     lub     uszkodzenia    mechanicznego,     wystarczy     uszkodzenie
wyszpachlować  -  wyrównać  i  polakierować  lakierem  w  kolorze  RAL  co  nie  wpływa  na
wygląd estetyczny podłogi i walory sportowe.
Koszt wykonania takiej podłogi jest ze względów ekonomicznych lepszym rozwiązaniem niż
podłoga  wykonana  od  podstaw  z  demontażem  całej  starej  konstrukcji  podbudowy  a  czas
wykonania jest o wiele krótszy.
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1/         Zespół szkół Technicznych w Lubsku
2/         Zespól szkól samochodowych w żarach
3/         Szko]a podstawowa w cho€iszewie
4/         Gimnazjum Nr.1 we wroclawiu
5/         Publiczna szkola podstawowa Nr. 5 z oddzialami lntegracyjnym

w Opolu
6/     .   Szkola podstawowa Nr. 3 w Tomaszowie Mazowieckim
7/         Szkola podstawowa Nr. 8 w Tomaszowie Mazowieckim
8/         Szkola podstawowa Nr.12 w Tomaszowie Mazowieckim
9/         Szkola podstawowa Nr.14 w Tomaszowie Mazowieckim
10/       Szkola podstawowa Nr.18 w Kaliszu
11/       Szkoła podstawowa Nr. 3 w Gostyninie
12/       Zespól szkóI ogólnoksztalcących w strzegomiu
13/       Szkola podstawowa w węgrach
14/       Szkoła podstawowa w soko]inie
15/       Zespól szkól społecznych w Rokitnie    -EHw©sW€ja w Smkeie re#liza€ji
16/        Szkoła podstawowa Nr. 74 w Poznaniu -Hmw©St'y@ja `b/-€rźĘk€Eg E.ea]izaeji


