
Jednak, aby szpital mógł sprawnie 
funkcjonować, konieczne było odnowie-
nie wysłużonego budynku Centrum. Po 
25 latach istnienia wymagał on kapital-
nego remontu całego budynku zarówno 
wewnątrz, jak i z zewnątrz. Remontu 
Centrum Zdrowia Dziecka podjęły się 
dwie fundacje charytatywne: Fundacja 
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie 
bez barier” i Fundacja TVN „Nie jesteś 
sam”. W ramach akcji „Odnawiamy 
nadzieję” zbierane są fundusze, które 
w całości przeznaczone są na remont 
Centrum Zdrowia Dziecka.  W 2003 
roku udało się odnowić dziesięć oddzia-
łów szpitala, w roku 2004 – wyremonto-
wano kolejnych 8. 

Wyzwanie: wzmocnić podłoże

przy zachowaniu

funkcjonowania oddziału

MAPEI włączyło się w prace remon-
towe Centrum Zdrowia Dziecka na 
etapie renowacji oddziału kardiochirur-
gii, którego głównym wykonawcą była 
fi rma RENOMAX. Firma stanęła przed 
koniecznością wzmocnienia podkładów 
na korytarzach i salach szpitalnych 
oddziału, ale – co stanowiło wyzwanie 

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu pod Warszawą to najważniejszy szpital dziecięcy w kraju. Po-
siada najwyższej klasy sprzęt medyczny, laboratoria, sale operacyjne. Odbywają się tu najtrudniejsze 
operacje i zabiegi, które przeprowadzane są według najnowszych, światowych metod. Każdego roku 
w placówce leczą się tysiące dzieci z całej Polski, a także z zagranicy. 

– bez możliwości kompletnego demon-
tażu podkładów i ścian działowych, 
gdyż plan remontowy nie przewidywał 
wymiany instalacji znajdujących się w 
podkładach. Podkłady te następnie nale-
żało przygotować do montażu okładzin 
wykładzinowych. Co więcej – całkowi-
tego remontu należało dokonać przy 
zachowaniu funkcjonowania oddziału. 
Zamknięcie remontowanych oddzia-
łów nie wchodziło w grę, a obecność 
chorych dzieci w pobliżu odnawianych 
oddziałów wymagała zastosowania nie-
szkodliwych i nieemisyjnych preparatów 
budowlanych.

Kilkadziesiąt lat intensywnego dzia-
łania szpitala nie pozostało bez wpływu 
na stan jego konstrukcji. Po zerwaniu wy-
kładzin okazało się, że podkłady są sła-
be, mocno popękane, pylące. Potrzebne 
było ich wzmocnienie przy jednoczesnym 
wykorzystaniu nieemisyjnych prepara-
tów wzmacniających. Wyboru spośród 
kilku konkurencyjnych ofert dokonano 
na bazie prób wytrzymałościowych – na 
zrywanie po 3 i 7 dniach. Zapropono-
wany przez MAPEI głęboko penetrujący 
utwardzacz i pyłouszczelniacz do pod-
łoży cementowych PROSFAS osiągnął 

najlepsze wyniki wśród porównywanych 
produktów i otworzył drogę do złożenia 
kompleksowej oferty naprawy, wzmoc-
nienia i przygotowania podłoża pod 
montaż wykładzin na oddziale.

Realizacja:

szybko i ekologicznie

Prace remontowe przebiegały przy 
zachowaniu funkcjonowania oddziału 
szpitalnego. Połowa oddziału była za-
mykana i remontowana, po czym chore 
dzieci przenoszono do wyremontowanych 
pomieszczeń, by dokonać niezbędnych 
prac budowlanych w pozostałych salach. 
Ogromną wagę przywiązywano do tem-
pa wykonywania prac, by w jak najmniej-
szym stopniu zakłócać normalne działanie 
oddziału. Ponadto, ponieważ realizacja 
prac remontowych fi nansowana była ze 
środków zebranych przez fundację, istot-
ne było dotrzymanie wyznaczonych ter-
minów otwierania kolejnych oddziałów. 
W efekcie konieczne było zastosowanie 
takich produktów, które nie tylko osiąganą 
wymagane parametry wytrzymałościowe, 
ale równocześnie osiągają je w relatywnie 
krótkich okresach czasu. 

-Fot. 1-5     Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu: Duże ubytki w betonowym podłożu uzu-
pełniono spoiwem cementowym na bazie TOPCEM, mniejsze ubytki szpachlowano preparatem

-NIVORAPID, rysy i pęknięcia sklejano EPORIPEM. Tak przygotowane podłoże wzmocniono jesz-
cze preparatem PROSFAS i wyrównano za pomocą masy samopoziomującej NOVOPLAN 21. Do
montażu wykładzin zastosowano ULTRABOND ECO V4SP.1
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Duże ubytki w podkładach powsta-
łe wskutek wykruszenia się betonu lub 
wykuwania rur uzupełniano (do 10 cm 
szerokości) spoiwem cementowym na 
bazie TOPCEM, które twardnieje w cią-
gu 24 h i schnie w ciągu 7 dni bez wzglę-
du na grubość warstwy. Mniejsze ubytki 
szpachlowano preparatem NIVORAPID, 
który może być obciążany przez chodze-
nie już po 2 godzinach od nałożenia. 
Rysy i pęknięcia sklejano EPORIPEM, 
który gwarantuje ich trwałe zespolenie 
już po 5 godzinach. 

Tak przygotowane podłoże wzmoc-
niono z wykorzystaniem preparatu 
PROSFAS, który będąc mieszanką głę-
boko penetrujących, nieorganicznych 
krzemianów w dyspersji wodnej wnika 
w podłoże na głębokość kilku centyme-
trów, a wysychając, trwale wzmacnia 
strukturę pokładów cementowych. 

W ten sposób wzmocnione podłoże 
wyrównano za pomocą masy samopo-
ziomującej NOVOPLAN 21. Masa ta, 
dzięki doskonałemu rozpływowi, daje ni-

skie zużycie na dużych powierzchniach 
oraz łatwość rozprowadzania, co nie 
było bez znaczenia przy napiętych ter-
minach prac remontowych.

Do montażu wykładzin zastosowano 
ULTRABOND ECO V4SP. Poza doskona-
łymi parametrami wytrzymałościowymi 
oraz przedłużonym czasem schnięcia 
otwartego, który ułatwia montaż wykła-
dzin na dużych powierzchniach, klej ten 
ma praktycznie zerową zawartość lot-
nych związków organicznych (VOC), co 
sprawia, że jest on absolutnie nieszkod-
liwy dla wykonawców i przebywających 
wówczas w pobliżu remontowanych po-
mieszczeń chorych dzieci. 

Remont oddziału kardiochirurgii, w 
czasie którego wzmocniono zniszczone 
podłoże i zamontowano 1200 m2 wykła-
dziny trwał rekordowo krótko – 5 miesię-
cy. Ofi cjalne otwarcie oddziału odbyło 
się w kwietniu 2004 roku. Wyremonto-
wany oddział będzie jeszcze przez wiele 
lat służył chorym dzieciom. 
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Centrum Zdrowia Dziecka 
Oddział Kardiochirurgii

Lokalizacja – Międzylesie
k/Warszawy
Rok – 2004

Firma wykonawcza – RENOMAX

Produkty MAPEI
użyte w inwestycji:

ULT RABOND ECO V4SP – uni-
wersalny klej dyspersyjny o 
niskiej emisji lotnych związków 
organicznych do wykładzin 
PVC, linoleum, tekstylnych, 
igłowych oraz gumowych (w 
rulonach i płytkach o grubości 
do 4 mm).

NOV OPLAN 21 – szybkoschnąca 
masa samopoziomująca o 
doskonałej rozlewności i gru-
bości pojedynczej warstwy od 
1 do 10 mm.

PRO SFAS – wolny od rozpusz-
czalników, jednoskładniko-
wy krzemianowy preparat 
wzmacniający do podkładów 
cementowych.

TOP CEM – specjalne spoiwo hy-
drauliczne o szybkim czasie 
schnięcia (po 4 dniach wil-
gotnosć końcowa mniejsza 
niż 2 % wg CM) o normalnym 
czasie przerabialności.

NIV ORAPID – szybkotwardnieją-
ca tiksotropowa szpachlówka 
do naprawiania ścian i podłóg 
(warstwa od 2 do 20 mm).

EPO RIP – dwuskładnikowy, na ba-
zie żywicy epoksydowej, klej 
do pęknięć podkładów oraz 
mostek przyczepnościowy.


