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REFERENCJE

Dot.: sp6lki INBLOCK sp. z ooraniczon4 odpowiedzialno6ci4.

Sp6lka Inblock sp. z o.o. z siedzibq w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie B5/6b, O2-OO1
Warszawa) we wrze6niu 2019 roku zakofrczyla specjalistyczne prace naprawcze
uszczelnienia stropu, Scian zelbetowych i dylatacji konstrukcyjnej garazu podziemnego,
w technologii iniekcji ci6nieniowej.

Zakres prac, realizowanych na rzecz Wsp6lnoty Mieszkaniowej ,,Skoroszewska 3u
nieruchomo6ci polozonej w Warszawie, przy ul. Skoroszewskiej 3 obejmowal:

- Okre5lenie miejsc wystqpowania uszkodzei, pobranie rdzeni stropu i zlecenie analizy
w laboratorium budowlanym oraz przedstawienie propozycji technologii naprawy wraz
z programem naprawczym;

- Wykonanie iniekcyjnego uszczelnienia rozwarstwionego stropu nad garazem
podziemnym na powierzchni 189 m2, przy u2yciu Zywicy na bazie poliuretanu;

- Wykonanie iniekcyjnego uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej stropu garahu
podziemnego na dlugo6ci 50,90 mb przy uzyciu 2ywicy na bazie akrylu;

- Iniekcyjne uszczelnienie rys i styk6w roboczych betonu Scian garazu o lqcznej dlugo6ci
103 mb przy u2yciu niskolepkiej 2ywicy na bazie poliuretanu;

- Wykonanie miejscowej reprofilacji i napraw posadzki betonowej;
- Zmianq organizacji ruchu w czq6ci garaZu na czas prowadzenia remontu,

Naprawy byly prowadzone zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcq i Inwestorem oraz
zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem. Praca zostala wykonana zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.
Jeste6my zadowoleni z profesjonalizmu wykonanych rob6t i organizacji pracy pracownik6w.

DziaNajqc jako zarz4dca nieruchomo5ci polecamy sp6lkq Inblock sp. z o,o - profesjonalnego
autora technologii naprawy i do6wiadczonego wykonawcq specjalistycznych napraw
konstru kcj i.

Lqczy my wy razy szacu n ku.
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Piotr Soboto
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