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Na bór zgło szeń do III edy cji kon kur su
„Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju”
zo stał już za koń czo ny. Dziś po zna my
naj lep szych in no wa to rów.

Ideą or ga ni zo wa ne go od 2007 ro ku pro -
jek tu jest wspie ra nie i pro mo wa nie dzia -

łań o cha rak te rze in no wa cyj nym i roz wo -
jo wym.

Na to miast re gio nal nych Li de rów In no -
wa cji i Roz wo ju z wo je wódz twa pod kar -
pac kie go po zna my dziś, pod czas se mi na -
rium „In no wa cje bli żej nas”, któ re od bę -
dzie się w Rze szo wie (30.11.2010) w Urzę -

dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa Pod -
kar pac kie go, al. Ł. Cie pliń skie go 4.

W te go rocz nej edy cji zgło sze nia mo gły
nad sy łać za rów no przed się bior stwa, gmi -
ny jak rów nież or ga ni za cje i in ne pod -
mio ty.

Kon kurs od pierw szej edy cji nie zmien -
nie cie szy się du żym za in te re so wa niem ze
stro ny uczest ni ków. W tym ro ku otrzy ma -
li śmy po nad 800 zgło szeń wy sła nych przez
fir my, gmi ny i or ga ni za cje.

Se mi na rium skie ro wa ne jest za rów no
do uczest ni ków kon kur su, jak i do pod -
mio tów za in te re so wa nych te ma ty ką in no -

wa cji i roz wo ju. W trak cie se mi na rium bę -
dzie moż na uzy skać in for ma cje do ty czą ce
spo so bu ko rzy sta nia z do ta cji unij nych
oraz in nych pro gra mów po mo co wych, któ -
re po zwo lą sfi nan so wać in no wa cyj ne pro -
jek ty i roz wią za nia.

Udział w se mi na rium jest bez płat ny.
Do dat ko wo wśród wszyst kich uczest ni ków
se mi na rium zo sta ną roz lo so wa ne atrak cyj -
ne na gro dy rze czo we. L

Re je stra cja na se mi na rium na stro nie
in ter ne to wej: http://www.li de rzy in no wa -
cji.pl/se mi na ria_2010.html. 

L

k-3806

k-3806

k-
52

5

REKLAMA

KON KURS „Kra jo wi Li de rzy In no wa cji i Roz wo ju”

Naj lep sze po my sły zo sta ną na gro dzo ne

REKLAMA

LICZ BA DNIA

4657 zł
- to ce na 1 m kwa dra to we go po -
wierzch ni użyt ko wej bu dyn ku miesz -
kal ne go za III kwar tał 2010 r – po in for -
mo wał Głów ny Urząd Sta ty stycz ny.
Po da na kwo ta słu ży ce lom okre ślo -
nym w usta wie o po mo cy pań stwa w
spła cie nie któ rych kre dy tów miesz ka -
nio wych, udzie la niu pre mii gwa ran cyj -
nych oraz re fun da cji ban kom wy pła -
co nych pre mii gwa ran cyj nych.  L

CZYTAJ 
ZA TYDZIEŃ

Kłopoty ze śniegiem
na da chu 

Jó zef Lon czak

Obec nie dzię ki no wo cze snym
roz wią za niom ma te ria ło wym
i tech no lo gicz nym bu do wa nie
w ob ni żo nych tem pe ra tu rach
nie spra wia kło po tu.

Jed nak i tak wszyst kich prac
bu dow la nych nie moż na
wy ko ny wać w cza sie i przed

na dej ściem du żych mro zów.
Wy ko ny wa nie tzw. mo krych
prac w ni skich tem pe ra tu rach
gro zi znisz cze niem np. tyn ku
czy wy lew ki.

Za sto suj za bez pie cze nie
Zi ma ge ne ral nie nie sprzy ja

pro wa dze niu prac bu dow la -
nych. Jed nak nie któ re ro bo ty
moż na wy ko ny wać. Wa run -
kiem jest sto so wa nie od po -
wied nich za bez pie czeń, co
oczy wi ście zwięk sza kosz ty. Są
jed nak też ta kie ro bo ty, z któ -
ry mi le piej za cze kać do wio sny.

Jak wie my, więk szość ma te -
ria łów bu dow la nych sto su je się
w prze dzia le tem pe ra tur od 
+ 5 stop ni Cel sju sza do + 25
st. C. Ta ki za kres gwa ran tu je
pra wi dło we wią za nie spo iwa i
osią gnię cie wła ści wych pa ra -
me trów wy trzy ma ło ścio wych.

Jed nak dzię ki od po wied nim
do dat kom oraz przy za cho wa -
niu okre ślo nych za sad część
prac bu dow la nych moż na
obec nie wy ko ny wać też przy
ob ni żo nej tem pe ra tu rze.

Za pra wy zi mo we
Na ryn ku do stęp ne są za pra -

wy okre śla ne ja ko zi mo we. Na -
le żą do nich naj czę ściej go to we
za pra wy mu rar skie – za rów no
cien ko war stwo we, jak i tra dy -
cyj ne, prze zna czo ne do wzno -
sze nia mu rów – oraz za pra wy
kle ją ce do sys te mów ocie pleń.

- Za sto so wa nie przy ich pro -
duk cji spe cjal nej kla sy ce men -
tów za pew nia szyb kie wią za nie
za pra wy i szyb ki przy rost wy -
trzy ma ło ści. Już po kil ku go dzi -

nach od apli ka cji ma te ria ły te
są od por ne na spad ki tem pe ra -
tur po ni żej 0 st. C. Ta kim ma te -
ria łem jest np. Za pra wa Kle ją -
ca Atlas Stop ter K -20. Jej za -
sto so wa nie umoż li wia mo co wa -
nie płyt sty ro pia no wych i wy ko -
na nie war stwy zbro jo nej przy
tem pe ra tu rze ze wnętrz nej nie
mniej szej niż 0 stop ni Cel sju sza
w trak cie pro wa dze nia prac i
nie  mniej szej niż – 5 st. C po 8
go dzi nach od ich za koń cze nia –
tłu ma czy Se ba stian Czer nik,
eks pert z Gru py ATLAS.

Spe cjal na pian ka
Pod czas nie wiel kich mro zów

moż na tak że pro wa dzić pra ce
uszczel nia ją ce lub mon ta żo we.
Fa chow cy jed nak ra dzą wte dy
sto so wać nie zwy czaj ne, lecz
spe cjal ne, jed no skład ni ko we
pian ki po li ure ta no we, któ re
zno szą tem pe ra tu ry na wet do
–10 st. C. Pod czas mro zu przy -
rost ob ję to ści pian ki zi mo wej
jest mniej szy niż w sprzy ja ją -
cych wa run kach i dłu żej się ona

utwar dza. Jed nak spe cjal ne do -
dat ki spra wia ją, że stward nia ła
pian ka nie kru szy się.

Mu ro wa nie z do dat ka mi
Mo dy fi ka cja za praw i mas

bu dow la nych na pla cu bu do -
wy, bez po śred nio przed ich
uży ciem, spe cjal ny mi do miesz -
ka mi w po sta ci pły nów lub
prosz ków, umoż li wia wy le wa -
nie fun da men tów czy wzno sze -
nie mu rów na wet przy tem pe -
ra tu rach do –15 st. C. Do -
świad cze ni bu dow lań cy ra dzą,
by po ni żej – 10 st. C nie pro wa -
dzić już „ro bót mo krych”.

Ww. do miesz ki to naj czę -
ściej mie sza ni ny kil ku od po -
wied nio ze sta wio nych skład ni -
ków che micz nych, jak: chlo rek
wap nio wy, wę glan po ta so wy,
wę glan so do wy, azo tyn so do wy
i azo tan wap nia. Sub stan cje te
przy spie sza ją pro ces wią za nia,
zmniej sza ją po trzeb ną ilość
wo dy za ro bo wej, ewen tu al nie
ob ni ża ją tem pe ra tu rę za -
marza nia. Naj szer sze za sto so -

wa nie ma ją te do miesz ki w
przy pad ku be to nów.

Co z far ba mi?
Na ryn ku do stęp ne są też

płyn ne do miesz ki prze ciw m ro -
zo we, któ re przy spie sza ją wią za -
nie ma te ria łów dys per syj nych –
tyn ków i farb ele wa cyj nych. Ta -
kim pre pa ra tem jest Atlas Eski -
mo – bez barw na ciecz o za pa chu
ete ru, któ rą do da je się do far by
bez po śred nio przed uży ciem.
Przy spie sza ona wią za nie tyn ku
lub far by na ele wa cji, zwłasz cza
na po cząt ku te go pro ce su, gdy z
na ło żo ne go ma te ria łu od pa ro -
wu je wo da. Dzię ki tej wła ści wo -
ści ma te riał mo że zwią zać i
utwar dzić się znacz nie szyb ciej,
uzy sku jąc od por ność na na głe
ochło dze nie lub opa dy desz czu
już po 6-8 go dzi nach. Umoż li wia
to tyn ko wa nie i ma lo wa nie przy
tem pe ra tu rze od 0 st. C. Jest to

śro dek uni wer sal ny, któ ry mo że
być sto so wa ny do tyn ków akry -
lo wych, si li ka to wych, si li ko no -
wych oraz farb: akry lo wych, si li -
ka to wych oraz si li ko no wych.

We wnątrz tak
- Je śli bu dy nek jest przy kry ty

i ma za mon to wa ne okna i
drzwi, to we wnątrz moż na z
po wo dze niem pro wa dzić ro bo -
ty in sta la cyj ne, a tak że wy koń -
cze nio we. Je śli na to miast w ta -
kim bu dyn ku zdą ży li śmy uru -
cho mić ogrze wa nie, choć by tyl -
ko tym cza so we, to we wnątrz
moż na zi mą wy ko ny wać rów -
nież wy lew ki czy tyn ki – za pew -
nia inż. Ju lian Kru pa, dy rek tor
rze szow skie go od dzia łu Pol -
skie go Związ ku In ży nie rów i
Tech ni ków Bu dow nic twa.

j.lon czak@no wi ny 24.pl
17 867-22-57

Nie wszyst kie pra ce są do wykonania przy ob ni żo nych tem pe ra tu rach

Zi mą też moż na bu do wać

Więk szość ma te ria łów bu dow la nych sto su je się w prze dzia le tem pe -
ra tur od + 5 do + 25 st. C.

ATLAS

Bu do wa nie w ob ni żo nej tem pe ra turze jest dzi siaj moż li we, ale pod pew ny mi wa run ka mi.


