
               
         
 

Zakres prac malarskich – rozszerzony – wraz z wykonaniem gładzi szpachlowej 

powinien obejmować powierzchnie ścian i sufitów klatki  schodowej wraz  

z zejściem do piwnicy, zabezpieczenie drzwi do mieszkań folią oraz mycie po 

robotach malarskich: 

 

1. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez usunięcie starych 

powłok malarskich 

2. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez gruntowanie 

preparatem gruntującym.  

3. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez dwukrotne 

nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem 

4. Założenie profili kątowych na wszystkich kątach ścian klatki schodowej oraz wokół otworów drzwiowych              

i okiennych 

5. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy poprzez gruntowanie 

preparatem gruntującym. 

6. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z zejściem do piwnicy farbami emulsyjnymi. 

7. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi 

lamperii poprzez dwukrotne nałożenie gładzi gipsowej wraz ze szlifowaniem. 

8. Przygotowanie podłoża powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy pod malowanie farbami olejnymi 

lamperii poprzez gruntowanie preparatem gruntującym. 

9. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian wraz z zejściem do piwnicy lamperii farbami olejnymi. 

10. Malowanie farbą akrylową dekoracyjną ( granit w płynie)  piaskowy jasny np.” multilan 004 fimy Dewax” 

wraz  z lakierowaniem lakierem bezbarwnym w rejonie wejściowym klatki schodowej  na przygotowanym 

podłożu. 

11. Malowanie farbami olejnymi cokolików cementowych oraz policzków biegów schodowych. 

12. Malowanie farbami olejnymi balustrad schodów. 

13. Malowanie farbami parapetów okiennych. 

14 Malowanie farbami olejnymi rur instalacji wewnętrznych: gazowych, wodociągowych, grzejników c.o. itp. 

wraz z ich skrzynkami i szafkami instalacyjnymi.  

15. Malowanie korytek instalacji telekomunikacyjnych farbami emulsyjnymi i olejnym. 

16. Malowanie farbami olejnymi powierzchni drzwi wraz z framugami – zejście do piwnicy oraz drzwi 

wejściowe. 

17. Wymiana wyłączników dzwonkowych - kpl. 

18. Wymiana włączników oświetleniowych przy zejściu do piwnicy i wejściu do klatki – szt.2. 

19. Zabezpieczenie okien, drzwi wejściowych, piwnicznych oraz drzwi do mieszkań folią. 

20. Mycie klatki schodowej oraz korytarzy po robotach malarskich 

 



Zakres dodatkowych prac  przy robotach malarskich Bud. Oś. 1 Maja 28 

 

1. Wzmocnienie ścian z supremy: parter do 1 piętra wraz z zejściem do 

piwnicy  

2. Wykonanie gładzi szpachlowej na podłożu wzmocnionym siatką z włókna 

szklanego zatopionej w kleju. 

3.  Zamocowanie wyłączników na ścianach z uzupełnieniem ubytków w 

supremie.  


