
Załącznik nr 1 

 

Komory po modernizacji muszą  umożliwić uzyskanie certyfikatu klasy 6 czystości powietrza (według ISO 14644) a 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiarów i świadectwo uzyskania wymaganej klasy czystości . 

Z uwagi  na wspólne pomieszczenia komór czystości linii 227, z komorami linii POW30 i POW50, konieczna jest 

modernizacja również komór współistniejących dla materiałów izolacyjnych i półprzewodzących, co zostało ujęte w 

poniższym zakresie. 

 

Zakres modernizacji : 

 

1. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej w komorach czystości: 

- dla materiałów izolacyjnych: komory docelowe z przedsionkiem o łącznej powierzchni 81m2, 

- dla materiałów półprzewodzących: komory docelowe z przedsionkiem o łącznej powierzchni 65m2, 

- pole przed wjazdem do pomieszczeń czystości – około 100m2. 

1.1.        Przygotowanie podłoża: 

1.2.        Zagruntowanie betonu żywicą 

1.3.        Uszczelnienie dylatacji 

1.4.        Ułożenie taśm miedzianych  

1.5.        Ułożenie warstwy przewodzącej ładunki z żywicy  

1.6.        Wylanie warstwy wierzchniej gładkiej z żywicy  

1.7.        W ofercie prosimy zawrzeć  badania rezystencji wykonanej posadzki 

Przygotowanie podłożona i wylewanie żywicy musza być przeprowadzone w taki sposób, aby zachować ten sam poziom z 

pomieszczeniami sąsiadującymi.   

 

2. Wykonanie malowania ścian i sufitów w wersji antyelektrostatycznej, struktura ścianki pomarańcza, RAL 7035: 

- dla materiałów izolacyjnych: komory z przedsionkiem o łącznej powierzchni około 390m2, 

- dla materiałów półprzewodzących: komory z przedsionkiem o łącznej powierzchni około 280m2. 

2.1.        Przygotowanie podłoża (blacha aluminiowa)  

2.2.        Zagruntowanie blachy żywicą epoksydową  

2.3.        Wykonanie warstwy przewodzącej ładunki z żywicy  

2.4.        Wylanie warstwy malarskiej z żywicy  

2.5.        Wycena musi zawierać  połączenie z uziemieniem 

 

3. Centrala nawiewno -wywiewna z systemem filtrowania pozwalającym uzyskać powietrze klasy 4 czystości powietrza 

(według ISO 14644) na wlocie do komór. 

 

4. Doprowadzenie do każdego z pomieszczeń wyciągu oraz nawiewu powietrza zakończonego filtrami HEPA. 

 

5. Zainstalowanie manometrów na wejściu do każdego z pomieszczeń. Manometry musza być skalibrowane i posiadać 

certyfikat. Manometry powinny mieć skalę 0-60 Pa.  

 

6. Przegląd i naprawa drzwi do każdego z pomieszczeń pod kątem szczelności oraz elektromagnesów, uzupełnienie 

braków.  

 

7. Instalacja do każdego pomieszczenia odkurzacza centralnego z wylotem na zewnętrz komór. 

 

8. Wymiana szaf na środki czystości i odzież ochronną. Szafa min 3-komorowa zlokalizowana w przedsionku – szt. 2. 

 

9. Kamera do przedsionka oraz pomieszczenia czystości linii EPL 227 – szt. 4 wraz z rejestratorem i dyskiem twardym – 

szt. 2 po 4TB każdy. 

 

10. Wymiana na nowy rurociągu od komór czystości linii 227 do wytłaczarki  dla materiału izolacyjnego – rura nierdzewna  

Ø 60,3X1,5 - 90m wraz z niezbędnymi akcesoriami. 


