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Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen"

"Wieże wyciągowe wraz z budynkami technicznymi w kamieniołomie byłego
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wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,

zablokować mechanizm bębna na linę
stalowe elementy urządzeń oczyścić i zabezpieczyć anykorozyjnie,
i fundamenty urządzeń wyciągowych,
odgruzować, odsłonić oryginalną posadzkę wewnątrz budynku,

osadzić nową stolarkę, zamkąć otwory po linach płytami z poliwęglanu,
wykonać tynki mineralne zewnętrzne i wewnętrze,
powierzchnie murów zaimpregnować preparatami przeciw wnikaniu wilgoci,
tynki odspojone zbić,
wykonać pionowe i poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe
strop żelbetowy naprawić, pokryć czarną papą na lepiku,

RZUT

wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,

osadzić nową stolarkę, zamkąć otwory po linach płytami z poliwęglanu,
wykonać tynki mineralne zewnętrzne i wewnętrze,
powierzchnie murów zaimpregnować preparatami przeciw wnikaniu wilgoci,
tynki odspojone zbić,
wykonać pionowe i poziome zabezpieczenie przeciwwilgociowe
strop żelbetowy naprawić, pokryć czarną papą na lepiku,

zablokować mechanizm bębna na linę
stalowe elementy urządzeń oczyścić i zabezpieczyć anykorozyjnie,
i fundamenty urządzeń wyciągowych,
odgruzować, odsłonić oryginalną posadzkę wewnątrz budynku,

płyta z poliwęglanu
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wyłożyć 1m opaskę wokół murów ruiny z warstwy grysu granitowego o gr. 10cm
splantować teren wokół ruiny stałej budynku,
zdjąć warstwę humusu do poziomu oryginalnego wejścia,
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powierzchnie murów zaimpregnować preparatami przeciw wnikaniu wilgoci,
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strop żelbetowy naprawić, pokryć czarną papą na lepiku,
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stalowe elementy urządzeń oczyścić i zabezpieczyć anykorozyjnie,
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