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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU
przy ul. Mirkowska 39
CPV 45214000-0
UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOŁĄCZONA DO SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBEJMUJE WYKONANIE
DOCIEPLENIA WSZYSTKICH ŚCIAN BUDYNKU, ŁĄCZNIE ZE ŚCIANAMI
FUNDAMENTOWYMI.

B - 00. 00. 00
1.Wymagania ogólne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:
DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU
PRZY ul. Mirkowskiej 39

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i naleŜy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
B-01.00.00 - pokrycie dachu i obróbki blacharskie
B-02.00.00 - docieplenie ścian budynku
B-03.00.00 - rusztowania

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym umową przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ projekt robót budowlanych związanych z dociepleniem budynku
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4/ Przedmiary robót
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,
składowisk
dojazdowych
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) moŜliwością powstania poŜaru

i

dróg

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez
odpowiednie
przepisy
na
terenie
baz
produkcyjnych,
produkcyjnych
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe
Obiekt budowlany a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami
c) obiekt małej architektury
Roboty – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ
uŜyto w stanie pierwotnym
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa
obiektu budowlanego.
InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InŜyniera.
Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym
Aprobata Techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę.
Certyfikat Zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub
właściwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja Zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót

lokalizację,

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu uŜyte w
opracowaniu:
STWOR
OST
SST
PZJ
PN
BN
ZN
ITB
IBDiM

-

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Ogólna Specyfikacja Techniczna
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Program Zapewnienia Jakości
Polska Norma
BranŜowa Norma
Zakładowa Norma
Instytut Techniki Budowlanej
Instytut Budownictwa Dróg i Mostów

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia InŜynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z InŜynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do robót innych niŜ te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
InŜyniera.
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniony bez zgody InŜyniera.
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3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o takim przewozie powiadamiał InŜyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w
terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami InŜyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie
przez InŜyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego InŜynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie
wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywanie nie
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót
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 wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań)
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi.
b)część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów Robót
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, InŜynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez InŜyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy.
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JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝ raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier
poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST,
kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
InŜynierowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
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Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie
przez
InŜyniera
programu
zapewnienia
jakości
i
harmonogramów Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia InŜyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru
Obmiarów.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
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4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące
dokumenty:
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie
5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione
do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Określanie ilości materiałów naleŜy obliczyć poprzez pomnoŜenie normy zuŜycia na
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę.
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla kaŜdego etapu robót w
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z
wykonaniem niniejszego zadania.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przezwały czas trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
InŜyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje InŜynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności InŜyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
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Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z
ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i
PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z
dostarczeniem i eksploatacją na budowie
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. koszty zabezpieczenia prac wcześniej wykonanych o ile nie zostały
wyszczególnione
6. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00.00

POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem pokryć dachowych wraz z
obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót j.
1.3. Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z
obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
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2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty
techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
Wyroby dekarskie powinny:
• mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną
do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,
• mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich
powinien się znajdować termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót
dekarskich.
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do
wykonania pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację
zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych naleŜy przeprowadzać
zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od
projektu,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak
bezpieczeństwa.
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Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.3. Przechowywanie materiałów
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robót.
5.1. Pokrycie papowe
5.1.1. Wymagania ogólne
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić:
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa,
• po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na
przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem
robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,
• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, a ponadto:
• Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow. 5oC
• Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone
przez kalenicę i zamocowane mechanicznie.
• Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co
najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
• Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 0,5
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości arkusza.
• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.
• Papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym.
• Papy na taśmie aluminiowej nie naleŜy stosować na stropodachach pełnych
oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłoŜu termoizolacyjnym.
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• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia
dodatkową warstwę papy.
• Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sąsiednim budynkiem.
• Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niŜszej niŜ 18 °C, a następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na
płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po
ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźno
zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoŜe, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną
przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach
papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę
wierzchniego krycia.
• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku
kalenicy.
• Na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i
przedziurawienie -odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na
tkaninie technicznej.
5.1.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane
na połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361,
tzn. od 1% do 20% na podłoŜu:
• betonowym,
• na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa
stanowiąca okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw
pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa
oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan
naleŜy przestrzegać następujących zasad:
• Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał
podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym
wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa.
• W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę
nadtapiania masy powłokowej.
• Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia.
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• Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast
docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości
pasma papy.
5.1.3. Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje
się z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą
po-sypką (klejonej posypką w kierunku do podłoŜa) i na tak wykonanej
warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane na zawilgoconym
podłoŜu, jeŜeli nie ma moŜliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do
wykonania pokrycia.
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa
wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez perforacji) moŜe być
wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub
wentylacyjnej moŜe następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich
lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. Powierzchnia doklejenia do podłoŜa powinna być ustalona na podstawie obliczeń
uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku kaŜdego
obiektu, z podziałem dachu na strefy naraŜone na róŜne wartości tego typu
obciąŜeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłoŜu.
Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do
zagruntowanych miejsc podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10
cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypką, naleŜy ją dokładnie
usunąć przed sklejeniem papy.
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona
luzem na zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na
styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do
podłoŜa przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchni
papy perforowanej.
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których
moŜe nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie
przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych
budynku itp. W miejscach tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na
odległość -50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni
przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie naleŜy
ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych.
5.1.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe naleŜy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez

25

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
Konstancin-Jeziorna, ul.Mirkowska 39

po-sypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez
aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na
podłoŜu:
• betonowym, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%,
• na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w
pokryciu jednowarstwowym moŜe być układana:
• metodą zgrzewania na całej powierzchni,
• metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoŜa mechanicznie mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest
doklejana do warstwy spodniej.
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych
obszarach połaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłoŜu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się
poniŜej warstwy termoizolacyjnej.
W rejonie połaci o pochyleniu poniŜej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułoŜenie w tym
obszarze na podłoŜu dodatkowo warstwy podkładowej.
5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej cynkowanej oraz stalowej
ocynkowanej powlekanej, powinny być wykonywane z blachy o grubości 1,0
mm.
Zamocowanie obróbek blacharskich na połaci ocieplonej powinno nastąpić
przez elementy zapewniające stabilne przytwierdzenie do konstrukcji połaci
(zaimpregnowane elementy drewniane – belki krawęŜne odpowiadające
klasie III Drewna tartego).
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w
sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podłuŜnym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu
powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub
trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju prostokątnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian
budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.
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Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej
niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur
spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).
Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ
wody opadowej.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PNEN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-9470L1999.
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być
kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunków technicznych .
6.1. Kontrola wykonania podłoŜy
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez InŜyniera
przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.
6.1.1. Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy .
Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240
p. 4.3.2 oraz wymaganiami niniejszych Warunków, p. 5.1.
6.2. Kontrola wykonania pokryć.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robót dekarskich,
• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich.
6.2.1 Pokrycia papowe .
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega na bieŜącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z
niniejszymi wymaganiami.
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich
wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza
się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4.
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6.2.3. Obróbki blacharskie
Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek
blacharskich przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z
wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunków.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót pokryć dachowych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót obróbek blacharskich - m2 obróbek blacharskich,
- dla robót montaŜu urządzeń odprowadzających wodę - 1 mb wykonanych
rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami,
podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym
zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,
• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
• stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót
dekarskich były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków
technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać:
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,
• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.
8.1. Odbiór podłoŜa.
- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą
szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5
mm,
8.2. Odbiór robót pokrywczych.
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- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót,
do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoŜa
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po
deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami
odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności.
Pokrycie dachów.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoŜa i warstwy
izolacji termicznej warstwy wierzchniej wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, uszczelnienie wszelkich połączeń ,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie wszelkich połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane.
PN-B-0236L1999
PN-80/B-10240

Pochylenia połaci dachowych
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-63/B-10243
Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym
podłoŜu
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charaktery styka
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozję. Część l: Stal
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję,
układanych na ciągłym podłoŜu
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na
ciągłym podłoŜu
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okrągłych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania
PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
(PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania
pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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PN-B-24004:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

Masa asfaltowo-aluminiowa
Masa asfaltowo-kauczukowa
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwór asfaltowy do gruntowania
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.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00
1.

DOCIEPLENIE BUDYNKU
Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
wymagania dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z
dociepleniem budynków.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie dociepleń budynku wg
poniŜszego wykazu oraz:
DemontaŜ i ponowny montaŜ opraw oświetleniowych, pochwytów
flagowych, tablic informacyjnych, instalacji odgromowej, obróbek
blacharskich przeznaczonych do ponownego wykorzystania, instalacji
odwodnieniowej przeznaczonej do ponownego wykorzystania, krat oraz
innych urządzeń i instalacji.
Wykonanie pomiarów geodezyjnych po wykonanych robotach z
koniecznością naniesienia ich na zasadniczą mapę miasta o ile jest to
wymagane odrębnymi przepisami
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
KaŜdy zestaw do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych,
sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO), musi posiadać
przed wprowadzeniem do obrotu Certyfikat Zgodności ITB.

2. Materiały.
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednią normą.
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać aktualne
atesty, aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów.
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KaŜdy materiał dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem
zgodności z atestem i aprobatami wytwórcy.
2.1. Wymagania.
Podstawowymi składnikami są:
• masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
• płyty termoizolacyjne - najczęściej stosowane: styropian EPS i XPS o
parametrach zgodnych z dokumentacją oraz wełna mineralna lamelowa
i w płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie,
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,
• masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,
• siatka zbrojąca,
• środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zaleŜnie
od systemu,
• masa lub zaprawa tynkarska o zróŜnicowanej fakturze,
• elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile naroŜnikowe,
listwy kapinosowe i dylatacyjne itp.
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz
pełnych systemów precyzują dokumenty, w oparciu o które udzielane
są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europ - ETAG, a
dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.
2.1. Masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych.
Masy klejące słuŜące do klenia styropianu do podłoŜa ściennego oraz
do wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić nast. wymagania:
a/ zawartość suchej substancji - nie moŜe się róŜnić o 10% od wartości
podanej przez producenta
b/ straty praŜenia - nie moŜe być róŜny o 10% od wartości podanej
przez producenta
c/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. - min. 300;
po 24 h w wodzie- min. 200 ; po 5-ciu cyklach - cieplnowilgotnościowych - min. 300
d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. - min. 100;
po 24 h w wodzie - min. 100 ; po 5 cyklach -cieplnowilgotnościowych - mm. 100
e/ Odporność na rysy mm - min. 5
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej - całkowite i dokładne
przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej.
Rodzaje mas klejących.
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą
b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się
do uŜycia bez dodatkowego przygotowania,
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatków organicznych mieszanych z wodą
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca
wymieszania z cementami.
Zaprawę naleŜy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji
i kart technicznych.
2.2. Płyty termomodernizacyjne.
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2.2.1. Płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej .
Wymagania:
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.
Projekt przewiduje uŜycie płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej
EPS-P i XPS-R
(1) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P
- powierzchnia gładka,
- gęstość objętościowa - 38,8 ±1% kg/m3,
- nasiąkliwość ≤0,7%,
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h
nie więcej niŜ +/-1,5%,
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie
mniej niŜ 100 kPa,
- płyty o powierzchniach bocznych schodkowych,
o wymiarach 100x500mm
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,
(2) płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R
- powierzchnia szorstka,
- gęstość objętościowa - 34,3 ±1% kg/m3,
- nasiąkliwość ≤1,5%,
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 W/mK
- stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h
nie więcej niŜ +/-1,5%,
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie
mniej niŜ 100 kPa,
- płyty o powierzchniach bocznych gładkich,
o wymiarach 1000x500mm
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,
2.2.2. Płyty z wełny mineralnej.
Wymagania dla wełny hydrofobowej.
Klasyfikacja ogniowa – kl. A1 wyrób niepalny.
- gęstość objętościowa ≥ 135 kg/m3,
- krótkotrwała nasiąkliwość ≤0,3 kg/m2,
- ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym - 361kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,039 W/mK
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni
≥15 kPa
- płyty o wymiarach 1000x500mm
Przewidziane grubości płyt to: 6 cm.
Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.
Wymagania dla wełny lamelowej.
Klasyfikacja ogniowa – kl. A1 wyrób niepalny.
- gęstość objętościowa ≥ 90 kg/m3,
- krótkotrwała nasiąkliwość ≤0,3 kg/m2,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,042 W/mK
- płyty o wymiarach 200x1200mm i 400x1200mm
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Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.
2.3. Siatka zbrojąca.
Wymagania dla siatki z włókna szklanego:
a/ splot uniemoŜliwiający przesuwanie się oczek siatki
b/ impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na
działanie środowiska alkalicznego
c/ wymiary oczek nie mniej niŜ 3 mm
d/ masa powierzchniowa nie mniej niŜ 145d/m2
e/ strata praŜenia w temperaturze 625st. C. - 10°25% masy
f/ silą zrywająca /wzdłuŜ osnowy i wątku/
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie mniej niŜ 1500 N
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie mniej niŜ 1200 N
- dla próbek przetrzymywanych, w roztworze wodnym NaOH
nie mniej niŜ 600 N
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym
nie mniej niŜ 600 N
g/ WydłuŜenie względne /wzdłuŜ osnowy i wątku/
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 1500 N/
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 1200 N/
- dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 600 N/
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym
nie więcej niŜ 3,5% /przy sile 600 N/
h/ gramatura 160 g/m2,
2.4. Łączniki
Wymagania stawiane łącznikom:
• ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z
wytycznymi producenta systemu, oraz wymaganiami projektu
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:
Lp.

Cecha

Wartość

1

Materiał łącznika

Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich
temperaturach

2

Trzpień łącznika

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą
powstawanie mostków cieplnych

3

Sposób montaŜu

Wbicie lub wkręcenie trzpienia

4

Talerzyk

5

Mostki cieplne

Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej
Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków
cieplnych
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6

Głębokość zakotwienia

7

Liczba łączników

8

Rozmieszczenie łączników

ZaleŜna od podłoŜa i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu łącznika
Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zaleŜna od strefy oraz
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być
mniejsza niŜ wskazana w projekcie
Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania
izolacji z wełny mineralne zwykłej i lamelowej:
Lp.

Cecha

Wartość

1

Materiał łącznika

Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich
temperaturach

2

Trzpień łącznika

Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą
powstawanie mostków cieplnych

3

Sposób montaŜu

Wbicie lub wkręcenie trzpienia

4

Talerzyk

5

Mostki cieplne

ó

Głębokość zakotwienia

ZaleŜna od podłoŜa i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu łącznika

7

Liczba łączników

Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zaleŜna od strefy
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie
moŜe być mniejsza niŜ wskazana projektem

8

Rozmieszczenie łączników

Wełna twarda - średnica 60mm,
Wełna lamelowa - średnica 60mm + talerzyk o średnicy min.
130 mm zwiększający powierzchnię docisku (średnica zaleŜna
od dostawcy systemu)
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca
przyczepność zaprawy klejącej
Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków
cieplnych

Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu,

• długość łączników zaleŜna jest od budowy ściany oraz gr. płyt
termoizolacyjnych. Istniejący tynk naleŜy traktować jako podłoŜe
nienośne, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników naleŜy
liczyć od poziomu ściany nośnej i powinna odpowiadać co najmniej
długość strefy rozpręŜnej.
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez
dodanie następujących składników:
L≥ hef+a1 + a2 + da
gdzie:
hef - minimalno głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 -łączna grubość starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubość warstwy kleju,
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da - grubość materiału termoizolacyjnego,
L - całkowita długość łącznika.
• ilość i rozkład łączników
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te
zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje się
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość
łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji.
Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej" wymagane jest
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki
mechaniczne naleŜy osadzać w naroŜach płyt. Odległość pomiędzy
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z
betonu co najmniej 5 cm.
• montaŜ łączników mechanicznych
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje
wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników
wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych
(w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 1 mm ponad
płaszczyznę płyt).
Łączniki stosowane od wysokości 22 m muszą być łącznikami w całości
niepalnymi (talerzyki i trapienie metalowe).
2.5. Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zaleŜnie od
systemu,
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2.6. Masa lub zaprawa tynkarska o zróŜnicowanej fakturze.
2.6.1. Podkład tynkarski.
Opcjonalnie .
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką
malarską lub inną podkładu tynkarskiego dla zabezpieczenia przed
powstawaniem prześwitów i utrzymania barwy tynku.
2.6.2. Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa - nierozprzestrzeniający ognia.
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na
rynku produkty to:
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci
pasty, której podstawowym składnikiem wiąŜącym jest dyspersja
polimerowa,
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której
istotnym składnikiem wiąŜącym jest Ŝywica lub emulsja silikonowa
(krzemoorganiczna),
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe),
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą,
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

2.7. Elementy uzupełniające, np. listywy cokołowe, profile naroŜne, listwy
kapinosowe itp.
NaleŜy zastosować zgodnie z wymaganiami systemodawcy oraz
wskazaniami projektu.
2.8. Farby elewacyjne.
Opcjonalnie - ZaleŜnie od systemu.

3. Sprzęt.
Do wykonania docieplenia moŜe być uŜyty dowolny sprzęt
zapewniający właściwy sposób wykonania docieplenia .

4. Transport.
.
Elementy składowe systemu dociepleń do transportu naleŜy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy składowe systemu dociepleń mogą być przewoŜone
dowolnym środkiem transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności w czacie transportu.
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5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania ogólne
Rozpoczęcie robót ociepleniowych moŜe nastąpić dopiero jeŜeli:
- roboty dachowe, demontaŜ i montaŜ okien, izolacje i podłoŜa pod
posadzki
balkonów lub zostaną zakończone i odebrane,
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie
jak:
szkło, okładziny i f drewniane, elementy metalowe, podokienniki,
okładziny kamienne, glazura itp,, zostaną odpowiednio
zabezpieczone i osłonięte,
- widoczne zawilgocone miejsca w podłoŜu ulegną wyschnięciu (roboty
wewnętrzne „mokre" powinny być wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować
nadmiernego wzrostu ilości
wilgoci w ocieplonych ścianach zewnętrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i
innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wyk ociepleniem,
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego
połączenia z innymi elementami budynku
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób
zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed
przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoŜa i naleŜy wyeliminować
ich szkodliwy wpływ na podłoŜe.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją
robót ociepleniowych, odstępstwa od dokumentacji winny posiadać
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót
wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót
wymagających pozwolenia na budowę rejestrowany w dzienniku
budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie
przestrzegać reŜimu technologicznego a w szczególności:
- naleŜy stosować wyłącznie „systemy zamknięte".
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów
pochodzących z róŜnych systemów gdyŜ grozi to powstaniem
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego
muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktów;
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura
otoczenia i podłoŜa nie powinna być niŜsza niŜ +5°C, a w przypadku
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niŜsza niŜ
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wi ązania;
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- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały naleŜy
chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz,
silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagroŜone płaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyć;
- rusztowania ustawiać z wystarczająco duŜym odstępem od
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.2. PodłoŜa i ich przygotowanie.
Uwagi ogólne.
Pod pojęciem „podłoŜe" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany
jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania
ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą
wpływ na skuteczność zamocowania.
I tak np.:
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłoŜem jest warstwo
przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lico do
głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej
masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą
łączników kotwiących - podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie
przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą
nośność,
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej-podłoŜem jest warstwa
przegrody (tu: izolacji cieplnej) wstanie przed nałoŜeniem masy
szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.
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5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów ociepleń
Wymogi fizyko-chemiczne.
PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących
warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.).
PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiału, którego
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne.
PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji
odchyleń powierzchni i krawędzi.
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawione przez normę
niemiecką DIN 18202.
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoŜe naleŜy
odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoŜa powinna
określać dokumentacja techniczna - w projekcie wykonawczym
ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.
UWAGA: Stanowczo odrzuca się moŜliwość wyrównania podłoŜa
poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt
termoizolacyjnych.
5.3. Ocena podłoŜa.
Zakłada się, Ŝe nowe i nieotynkowane ściany wykonane według
uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do przyklejania płyt
termoizolacyjnych bez Ŝadnych czynności przygotowawczych, jednak
wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoŜa do
prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoŜa
zawiera pkt 5.3.1 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 5.4.
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności
podłoŜa pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy
lub zaprawy klejowej do podłoŜa.
5.3.1. Metody oceny podłoŜa.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych
są:
Próba odporności
na ścieranie

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny
ocenić stopień zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów
na podłoŜu

Próba odporności na
skrobanie lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem
ocenić zwartość i nośność podłoŜa oraz stopień przyczepności
istniejących powłok

Próba zwilŜania

Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoŜa
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Test równości i gładkości

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie
otrzymane wyniki porównać z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)

PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach no podłoŜu,
aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego
obiektu. PowyŜsze próby naleŜy traktować jako dodatkowe i
uzupełniające w stosunku do wymagań określonych projektem.
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5.4. Przygotowanie podłoŜa.
5.4.1 PodłoŜa z cegieł i elementów murowych
PodłoŜe

Wymagane czynności przygotowawcze :

Rodzaj

Mury wykonane z
elementów:
• ceramicznych
• betonowych
• z gazobetonu
• betonowych z
warstwą fakturową

Stan
kurz, pył

oczyścić za pomoc miękkiej szczotki,
spręŜonego powietrza ewentualnie zmyć
3)
wodą pod ciśnieniem i pozostawić do
wyschnięcia

luźne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

skuć i oczyścić

nierówności, defekty
i ubytki

2

wilgoć )
2

wykwity )

luźne i nienośne
elementy elewacji

1)

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą
tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie
wymaganymi dla uŜytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem
okresów karencji

pozostawić do wyschnięcia
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub
zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem
wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić
materiałem murarski z zachowaniem
wymaganych okresów karencji
3]

brud, sadza, tłuszcz

zmyć wodą pod ciśnieniem z
ewentualnym dodatkiem detergentów lub
specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

rysy

Wypełnić materiałami specjalistycznymi
wskazanymi w dokumentacji technicznej.

1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów

5.4.2. PodłoŜa z betonu
PodłoŜe
Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Ściany
wykonane z:
• betonu
towarowego luźne resztki lub skuć i oczyścić
i wykonanego wylewki zaprawy
ze spoin
no budowie
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nierówności,
skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać
1)
defekty i ubytki zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla uŜytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji.
Wszelkie naprawy w tym reprofilacji powinny odbywać się z
uŜyciem materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej
wilgoć

2)

wykwity

pozostawić do wyschnięcia
2]

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem

luźne i nienośne wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim
elementy elewacji lub zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla
uŜytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem
okresów karencji
brud, sadza,
tłuszcz

3)

zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergenty lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

warstwy mleczka zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić
cementowego
spręŜonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem
3
! i pozostawić do wyschnięcia
3)

resztki
zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem
szalunkowych
detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
substancji
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
antyadhezyjnych
1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z tesiem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów

5.4.3 PodłoŜa pokryte tynkami i farbami mineralnymi
PodłoŜe
Rodzaj

Powłoki z farb
mineralnych i
wapiennych

Stan

Wymagane czynności przygotowawcze
4

kurz, pył, kredowanie

oczyścić za pomocą szczotkowania ) i spręŜonego
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem
3)
i pozostawić do wyschnięcia

brud, sadza,
tłuszcz

zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić
do wyschnięcia

złuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania ),
3
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem ) i
pozostawić do wyschnięcia

kurz, pył,
kredowanie

oczyścić za pomocą szczotkowania i spręŜonego
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem
3)
i pozostawić do wyschnięcia

brud, sadza,
tłuszcz

zmyć wodą pod ciśnieniem 31 z ewentualnym
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić
do wyschnięcia
4)
skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania ,
3)
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i
pozostawić do wyschnięcia

Mineralne tynki
podkładowe i
nawierzchniowe miejsca luźne,
głuche,
odspojone

2)

4

4)
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nierówności,
defekty i ubytki

wilgoć

2)

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską
lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla
uŜytych zapraw materiałami podkładowymi i z
zachowaniem okresów karencji
pozostawić do wyschnięcia

2

wykwity )

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć
odpowiednio przygotowanym roztworem

1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3] stosować ciśnienie max. 200 borów
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoŜe jest niewystarczające

5.4.4 PodłoŜa pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie
PodłoŜe
Rodzaj
Powłoki z farb i
tynków
dyspersyjnych

Stan
złuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

powłoki zwarte,
mocne i dobrze
przylegające

Wymagane czynności przygotowawcze
usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać
1)
czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem i pozostawić do
2)
wyschnięcia
zmyć czystą bieŜącą wodą z ewentualnym dodatkiem
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i
ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do
wyschnięcia, moŜna stosować dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podłoŜach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max.
200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w
Ŝadnym przypadku nie naleŜ/ przekraczać ciśnienia AQ borów
2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoŜe jest
niewystarczające

5.5 Gruntowanie podłoŜa
W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie
nasiąkliwych naleŜy zastosować odpowiedni preparat gruntujący,
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
5.6. MontaŜ listwy cokołowej
Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć
wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego
sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia.
MontaŜowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją
rozpręŜną) naleŜy umieścić w otworze wzdłuŜnym z jednej strony
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. NaleŜy
montować po 3 łączniki na metr bieŜący. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nierówności ścian naleŜy wyrównać przy pomocy podkładek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew
specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome
ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) moŜna
stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. RównieŜ
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wszystkie widoczne powierzchnie, do których naleŜą ościeŜą utworzone
z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy teŜ dolne i górne
zakończenia systemu, naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć
odpowiednimi listwami i profilami, o w przypadku ich braku przykleić
pasmo z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i
pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed
otwartym ogniem w przypadku poŜaru, pełną szczelność przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
5.6. Zabudowa naroŜników listwą cokołową.
Na naroŜnikach budynków listwę cokołową naleŜy docinać, zwykle pod
kątem 45°. S ą równieŜ dostępne specjalne listwy z wykonanymi
wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaŜ na naroŜnikach.
5.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych.
Podaną niŜej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych
oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych.
5.7.1 Przygotowanie zaprawy klejącej
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy
budowlanych, uŜywa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych
na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych
do uŜycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy
klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do
zastosowań specjalnych moŜliwe jest równieŜ uŜycie odpowiednich
mas klejowych do przyklejania pł) i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych poniŜej poziomu terenu. Zaprawę klejową naleŜ
przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).
5.7.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i
wełny mineralnej)
Metoda obwodowo-punktowa.
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana teŜ metod „ramki i placków"),
stosowano w przypadku nierówności podłoŜa do 10
Na płytę naleŜy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając
nierówności podłoŜa i moŜliwą do połoŜenia warstwę kleju (ok. 1 do 2
cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty
do podłoŜa (przy większych nierównościach naleŜy stosować
zróŜnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuŜ jej krawędzi
naleŜy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w
środku płyty naleŜy nałoŜyć 3-ó placków zaprawy o odpowiedniej
średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA; Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt
izolacyjnych, nigdy na podłoŜe.
Metoda grzebieniowa.
Najkorzystniejsza, ale moŜliwa do stosowania wyłącznie no równych
podłoŜach. Zaprawę klejącą naleŜy nakładać no całą powierzchnię płyty
termoizolacyjnej przy uŜyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm).
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Ze względu na hydrofobowość wełna mineralno wymaga wstępnego
szpachlowania („gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej
fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny mineralnej naleŜy przyklejać
całopowierzchniowo metodą grzebieniową.
5.7.3. MontaŜ płyt termoizolacyjnych.
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt
termoizolacyjnych naleŜy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe odpowiednio
przygotować (patrz pkt5.1.). Linki te będą pomocne przy bieŜącej
kontroli równości przyklejanych płyt.
KaŜdą płytę termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy
do ściany i lekko ją przesuwamy w cel skutecznego rozprowadzenia
kleju.
Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa na wypoziomowonej listwie
cokołowej.
Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami
poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę" (minięcie
krawędzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania ościeŜy otworów.
Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej
powierzchni, sprawdzając na bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość
powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość
mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk
naroŜy-przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować
jej ugięcie.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt
termoizolacyjnych większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić klinami z tej samej
izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4 mm - w systemach z
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania moŜna uŜyć
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających.
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy równieŜ
wykonać na naroŜnikach zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeŜy).
Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
połamanych.
Przycinanie płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po
związaniu kleju. NaleŜy zachować przesunięcie styków płyt względem
krawędzi ościeŜy na szerokość min. 10 cm (patrz rys. nr 4).
UWAGA; niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt
termoizolacyjnych z krawędziami naroŜy otworów w elewacjach.
47

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
Konstancin-Jeziorna, ul.Mirkowska 39

Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza
naroŜnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuŜ prowadnicy.
NaroŜnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się
przeszlifować płasko, wzdłuŜ prowadnicy.
5.7.4 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy
zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni
oraz o zuŜyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie naleŜy
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do
pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny
mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, naleŜy zachować
szczególną ostroŜność i stosować się do zaleceń producentów wełny.
5.8. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych
5.8.1. Informacje ogólne
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być
szczegółowo określona w dokumentacji technicznej.
- rodzaj łączników zaleŜny jest od rodzaju podłoŜa, w którym łączniki te
mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolocyjnego.
Do mocowania płyt styropianowych moŜliwe jest stosowanie łączników
z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny
mineralnej - wyłączni z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowe j naleŜy stosować
łączniki mechaniczne ze specjalnym talerzykami rozkładającymi
napręŜenia
- w przypadku podłoŜy gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o
poprzecznym układzie komo powietrznych naleŜy zachować
szczególną ostroŜność przy doborze łączników i stosować łączniki
przeznaczone do tego rodzaju podłoŜa (posiadające dopuszczenie do
stosowania)
- w przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności
zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykona nie
prób wyrywania łączników.
- łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju.
5.8.2. Wymagana ilość i rozkład łączników
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych
powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te
zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje się
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość
łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji.
Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej" wymagane jest
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki
mechaniczne naleŜy osadzać w naroŜach płyt. Odległość pomiędzy
skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany
z betonu co najmniej 5 cm.
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5.8.3. MontaŜ łączników mechanicznych
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę
izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący
zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku
łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka
łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych
(w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 1 mm ponad
płaszczyznę płyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie
wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega
przesuwaniu się ich względem podłoŜa
5.9. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. NaleŜy
je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac
naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i
spływającymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na
cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z uŜyciem
przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych
przez producenta systemu.
5.10. Ocieplenie ścian w strefach naraŜonych na wilgoć i wodę rozbryzgową.
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy
teŜ pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) naleŜy uwzględnić
odmienne obciąŜenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie
dopasowane systemowe komponenty.
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z
częścią podziemną powinny być zamieszczone w dokumentacji
projektowej w postaci szczegółowych rysunków.
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic słuŜą specjalne odmiany
styropianu EPS P o jeszcze większej niŜ tradycyjny styropian
odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś uŜycia płyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS, które moją być pokryte warstwą zbrojoną i
ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, naleŜy stosować płyty o
powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.
5.11. Obróbka szczególnych miejsc elewacji.
Szczególne miejsca elewacji naleŜy obrobić w sposób podany w
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez
producenta systemu.
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5.11.1 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny
zostać przeniesione na elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje
się dwie metody:
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu
dylatacyjnego ściennego lub naroŜnego.
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze)
wykonuje się równomierną pionową i poziomą szczelinę o szerokości
ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny naleŜy wyrównać. Materiał
ociepleniowy szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny naleŜy
płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i
taśmę elastyczną profilu,
wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz pa z siatki
zbrojącej ułoŜyć w zaprawie klejącej nałoŜonej uprzednio na materiale
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu
dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki naleŜy
zamknąć np. wsuwając w szczelinę pas styropianu.
Przebieg prac przy montaŜu profili naroŜnych jest podobny jak w
przypadku profili ściennych.
* Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uŜycia profili.
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niŜ z uŜyciem specjalnych profili
jest moŜliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji
projektowej.
5.11.2 OścieŜa okien i drzwi.
Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie
specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samorozpręŜnej
taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny
sprecyzowane w projekcie technicznym. NaleŜy starannie ocieplić
zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów okiennych. Ze względów
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja
układana na ścianach (nie moŜe przekroczyć szerokości ościeŜnicy,
lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2 cm). Pozostawienie powierzchni
ościeŜy otworów okien bez docieplenia moŜe doprowadzić do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni wewnętrznej
powierzchni otworów okiennych, wokół ościeŜnicy. W związku z tym
zalecone jest stosowi stolarki o szerszych ościeŜnicach i/lub wykonanie
termoizolacji tej strefy z materiałów o niŜszym współczynnik
przewodzenia ciepła λ.
5.11.3 Ochrona naroŜników i krawędzi
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania
zalecane przez producenta systemu.
Z reguły są to:
- kątowniki ze stali szlachetnej,
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
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- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach
z uŜyciem styropianowych płyt termoizolocyjnych),
- kątowniki z tzw. siatki pancernej.
5.12. Wykonanie warstwy zbrojonej.
5.12.1 Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji.
PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu
zabezpieczenia przed zwiększonymi napręŜeniami, na warstwę
materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45° paski tkaniny z włókna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
Warstwa zbrojona.
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od
montaŜu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne
nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco
większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą izotopia w niej przy
uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka
zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie
materiału klejącego. Warstwo zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką
zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna być zgodna zakreślaną przez producenta
systemu. Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku
cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca
w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w
pobliŜu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy
pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę naleŜy ściąć po dolnej
krawędzi listwy.
5.13. Wyprawa zewnętrzna.
5.13.1 Podkład tynkarski
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką
malarską podkładu tynkarskiego.
5.13.2 Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie
przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie
normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na
rynku produkty to:
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci
pasty, której podstawowym składnikiem wiąŜącym jest dyspersja
polimerowa,
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której
istotnym składnikiem wiąŜącym jest Ŝywica lub emulsja silikonowa
(krzemoorganiczna),
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- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, której
istotnym spoiwo silikatowe (krzemianowe),
- mineralno zaprawo tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą,
której jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 48
godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami
technicznymi i próbkami producenta.
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni
tynków w systemach ociepleń nie są wskazane. Tynki
cienkowarstwowe gładkie (o uziemieniu poniŜej l mm), tworzą zbyt
cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej
warstwy na duŜych powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy
tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do l mm) moŜna stosować jako tynki
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu
(na przykład wnętrza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile
występuje) naleŜy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych.
Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowy mi
rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest
zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się
znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie
zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim
zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem
warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych.
W przypadku elewacji południowych i zachodnich naleŜy unikać
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik
odbicia światło HBW powinien być wyŜszy od 30), ze względu na
nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co moŜe spowodować
napręŜenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie.

6. Kontrola jakości.
6.1. Informacje wstępne.
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty
ociepleniowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z
odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i
ustaleń dodatkowych.
6.2. Ocena podłoŜa.
W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoŜa ułatwieniem
dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla róŜnego rodzaju
ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów moŜe to stanowić kryterium dla
opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego
zapisu.
PoniŜej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród
róŜnej konstrukcji.
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6.2.1 Konstrukcje murowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych
oraz z elementów z betonu komórkowego.
Lp.

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]

Rodzaje odchyłek

z cegły i pustaków ceramicznych

z
drobnowymiarowych
elementów z betonu
komórkowego

mury spoinowane

mury
niespoinowane

3
10

6
20

4
-

2. Odchylenia od pionu powierzchni
krawędzi
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3. Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego)
na długości 1 m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murów:

na długości 1 m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

53

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
Konstancin-Jeziorna, ul.Mirkowska 39

6.2.2 Konstrukcje Ŝelbetowe monolityczne
Dopuszczalne odchyłki od wymiarowi połoŜenia konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych.
Odchylenia
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
słupów podtrzymujących stropy monolityczne
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
ślizgowym lub przesławnym

Dopuszczalna odchyłka [mm]

5
20
15
1/500 wysokości budowli, lecz nie
więcej niŜ 100 mm

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
łatą o długości 2,0 m
z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych

±4
±8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

±20
±8
±5
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6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych
Konstrukcje montowane swobodnie
Wartości dopuszczalnych odchyłek montaŜowych przy montaŜu swobodnym w
zaleŜności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki.
Przesunięcie Przesunięcie prefabrykatu
prefabrykatu
Rodzaj prefabrykatu

w poziomie budynku

w pionie
budynku

Wychylenie
prefab. z pionu,

Przesunięcie
prefab.
górnej
kondygn.

przesunięcie
krawędzi

w stosunku do
prefab.

[mm]

w poprzek
[mm]

wzdłuŜ
[mm]

sqsiednich
prefabrykatów
[mm]

niŜszej
kondygnacji
[mm]

Ściany konstrukcyjne

z
±6

x
±10

y
±10

w
±5

.P
±6

Słupy, ramy

±6

±10

±10

±5

±6

Płyty stropowe

±10

±10

±10

±10

±6

Belki, podciągi

±5

±5

±10

sanitarne, windy itp.

±6

±10

±10

±4

±6

Elementy wypełniające

±10

±16

±16

±6

±8

-

Elementy obudowy
sanitarnej, bloki
elektryczne,
wentylacyjne, spalinowe,
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Konstrukcje montowane w sposób wymuszony
Wartości dopuszczalnych odchyłek montaŜowych przy montaŜu
przymusowym w zaleŜności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki.
Przesunięcie
prefabrykatu
w pionie
Rodzaj prefabrykatu

Przesunięcie
prefabrykatu
w poziomie
budynku

budynku

Wychylenie
prefab. z
pionu,
przesunięcie

Przesunięcie
prefab. górnej
kondygn.

krawędzi

w stosunku

sąsiednich

do prefab.
niŜszej

w poprzek

wzdłuŜ

prefabrykatów

kondygnacji

[mm]
z
±3

[mm]
x
±4

[mm]
y
±2

[mm]
w
±2

[mm]
P
±2

Ściany zewnętrzne

±3

±4

±4

±3

±3

Ściany zewnętrzne z
gazobetonu

±3

±4

±4

±2

±3

Ściany osłonowe logii
Płyty stropu
Bloki wentylacyjne i
spalinowe
Elementy obudowy dźwigów,
kabin itp.

±3
±5
±6

±4
±6
±10

±3
±6
±10

±3
±4
±4

±3
±6

±6

±10

±10

±4

±4

Ściany konstrukcyjne
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6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.
6.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków.
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień
wygłodzenia powierzchni wyprawy rozróŜnia się odmiany i kategorie
tynków podane w tabeli niŜej.
Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite,
doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, l, la) wykonywane sq
najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być takŜe
tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.
Tynki pospolite (kat. II, III) mogą by wykonywane jako dwu- lub
trójwarstwowe.
W przypadku podłoŜy o dobrej przyczepności tynki te mogą by
wykonywane takŜe jako jednowarstwowe.
Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o
kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz
dopuszczalne odchylenia równość
powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają takŜe
jednowarstwowe tynki gipsowe.
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Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie
normy PN-70B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze .
Odmiana tynku

Kategoria tynków Wygląd powierzchni

Tynki surowe rapowane

0

Nierówna, z widocznymi poszczególnymi
rzutami kielni i moŜliwymi niewielkimi
prześwitami podłoŜa

Tynki surowe wyrównane kielnią

l

Bez prześwitów podłoŜa, większe zgrubienia
wyrównane

Tynki surowe ściągane pacą
Tynki surowe pędzlowane 3)

la
-

Z grubsza wyrównana
Z grubsza wyrównana rzadką zaprawą

Tynki pospolite dwuwarstwowe
Tynki pospolite trójwarstwowe

II 1)
III1)2)

Równa, ale szorstka
Równa i gładka

Tynki doborowe

IV

Równa i bardzo gładko

Tynki doborowe filcowane

IVf

Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek
piasku

Tynki wypalane

IVw

Równa, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

l) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoŜe o dobrej przyczepności
(np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moŜe być uzyskany przez
bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoŜe, tj, bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych
(przyp. normowy).
2) Do kategorii tej zalicza się takŜe tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie.
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6.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych
tynków strukturalnych.
Odbiór tynków o fakturze specjalnej.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B10100).
Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od
linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

III

nie większe niŜ 3 mm i
w liczbie nie większej
niŜ 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2m

nie większe niŜ 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
nie więcej niŜ 6 mm w
pomieszczeniach
powyŜej 3,5 m
wysokości

nie większe niŜ 3
nie większe niŜ 3
mm na 1 m i ogółem mm na l m
nie więcej niŜ ó mm
na całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

IV
IVf
IVw

nie większe niŜ 2 mm i
w liczbie nie większej
niŜ 2 na całej długości
łaty kontrolnej 2m

nie większe niŜ 1,5 mm
na l m i ogółem nie
więcej niŜ 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
nie więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniach
powyŜej 3,5 m
wysokości

nie większe niŜ 2
nie większe niŜ 2
mm na l m i ogółem mm na 1 m
nie więcej niŜ 3 mm
na całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Ponadto odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie:
* Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od
projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ:
- dla tynków kategorii lii III - 7 mm,
- dla tynków kategorii IV i IVf- 5 mm.
* Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
zewnętrznych tynków kategorii II - IV nie powinny być większe niŜ:
- na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
- na całej wysokości budynku - 30 mm."
UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na
systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi
powinno się traktować jak tynki kategorii III, co naleŜy zapisać w umowie
o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąŜe się
z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie.

6.4. Normatywne odchylenia podłoŜy i stanów wykończonych wg normy
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DIN 18202
Wiersz

Powłoka, powierzchnia

Wartości graniczne odchyleń [mm] przy max. odległości
punktów porównawczych
0,1 m

1.
2.

3.

Niewykończone ściany i dolne
powierzchnie stropów \

5

Wykończone ściany i dolne
:
powierzchnie stropów (np. ściany
tynkowane, okładziny ścienne, sufity
podwieszane) |

3

Jak wiersz 2., lecz o podwyŜszonym
standardzie

2

1m

1)

4m

1)

10m

10

1)

15 m

1)2)

30
15

25

5

10

20

3

8

15

25

20

1)

wartości pośrednie naleŜy interpolować i zaokrąglić do pełnych milimetrów
wartości z kolumny odnoszą się takŜe do odległości punktów
porównawczych powyŜej 15 metrów

2)

6.5. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.
Wykończono wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi
wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z
odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym
lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i
krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót
budowlanych lub z warunkami szczegółowy mi zawarty mi w umowie.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest - m2 wykonanego docieplenia budynków .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzeniu ich w naturze.

8. Odbiór robót wykonanego ocieplenia.
Odbiór robót naleŜy rozpocząć od wstępnej oceny stanu podłoŜa oraz
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak równieŜ
prowadzenie bieŜącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu
kaŜdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowiązku prowadzić moŜe do nawarstwiania się kolejnych błędów, co
w konsekwencji skutkować będzie z tą jakością prac, koniecznością
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dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych
przez zleceniodawcę.
PoniŜej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych.

61

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
Konstancin-Jeziorna, ul.Mirkowska 39

8.1.Kontrola podłoŜa.
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni,
zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest
wykonanie testu nośności podłoŜa przeprowadzonego wg zaleceń
dostawcy systemu ociepleń;
- odchyłki geometryczne podłoŜa.
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleń.
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać
sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041)
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji
zgodności – jednak w celu zapewnienia dopuszcza się stosowanie tego
wymogu przez InŜyniera.
8.2. Kontrola międzyoperacyjna
powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,
wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
• wykonania (ewentualnego) malowania.
8.3. Kontrola przygotowania podłoŜa
polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w
zakresie koniecznym.
8.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni układu i
szerokości spoin.
8.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczeni' łączników
mechanicznych. W przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w
szczególności zbudowanych materiałów szczelinowych zalecane jest
wy konanie prób wyrywania łączników).
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8.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy
zbrojonej, równość przestrzegania czasu i warunków twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli
podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (naroŜy zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy
otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
8.7. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonani warstwy gruntowej i jej
skuteczności.
8.8. Kontrola wykonania obróbek blacharskich
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie)
oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
8.9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadań właściwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w
umów pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do równość powierzchni oraz krawędzi
naleŜy przyjąć:
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata
długości 2,0 m),
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe
niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 30 mm na całej wysokości budynku,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30 mm na całej
wysokości budynku,
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od
projektowanego promienia nie powinny b większe niŜ 7 mm.
8.10. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolita faktury i barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i
zaprawek.
8.11. Ocena wyglądu zewnętrznego
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ociepleń.
Powinna ono charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością
barwy i faktury oraz brakiem miejscowy wypukłości i wklęsłości
stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.
Dopuszczał odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodna z ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami
szczegółowymi zawarta w umowie.
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Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montaŜu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, zabezpieczenie prac
wcześniej wykonanych wraz z demontaŜem tego zabezpieczenia,
wykonaniem prac przygotowawczych w tym w szczególności naprawę
podłoŜa, oczyszczenie stanowiska pracy oraz rejonu wykonywania prac.

10. Przepisy związane.
*Dyrektywa Rody Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r
w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich
odnoszących się do wyrobów budowlanych.
*Ustawo Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.
* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „ZłoŜone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z
6.09.2002.
* ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z
zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 1997 r.
* ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej
uformowanej w płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
* ZUAT - 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000r.
*ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „łączniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych"
- Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
* PN-EN 13163:2004
Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie –
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Specyfikacja".
Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
* PN-B-02025: 1999
Norma pt. „Obliczanie sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego".
* PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania".
* PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze
* Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r„ Nr 120, póz. 1133).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. Z dn. 8 czerwca 2004r,
Nr 130, poz. 1386).
* Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian.
Wydanie II –2006. Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń. Wersja
dostępna na
http://www.systemyocieplen.pl/source/publ/sso_wytyczne_2006.pdf
*PN-EN 13162:2002
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.00.00
1.

RUSZTOWANIA

Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczącej wykonania i odbioru rusztowań.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i demontaŜ rusztowań.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
Do wykonania i montaŜu rusztowań moŜe być uŜyty dowolny sprzęt
zapewniający właściwy montaŜ.

4. Transport.
Elementy rusztowań mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót.
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta
albo projektem indywidualnym.
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5.1. Wymagania ogólne
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów
pod względem bezpieczeństwa.
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona
tablica określająca:
1) wykonawcę montaŜu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niŜ 20 m, a między
pionami nie większa niŜ 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób
wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości
materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk
pracy;
4) zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej
nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.
Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym,
ze spadkiem umoŜliwiającym odpływ wód opadowych.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej
naleŜy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być
mniejsza niŜ 2,5 kN.
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Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyŜej połoŜoną linię
kotew więcej niŜ 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyŜej niŜ 1,5 m
ponad tą linią.
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m naleŜy stosować
balustrady, od strony tej ściany.
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych
do konstrukcji rusztowania nie moŜe przekraczać 1,5 kN.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać
instalację piorunochronną.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych
przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być
określone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniów przed moŜliwością powstania urazów oraz
uszkodzeniem odzieŜy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych
wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad
zabezpieczających.
Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu rusztowań są obowiązane do
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montaŜem lub demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i ogrodzić
strefę niebezpieczną.
Równoczesne wykonywanie robót na róŜnych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między
stanowiskami pracy.
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie
wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc
pomostu, na którym roboty są wykonywane.
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań oraz ruchomych podestów
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeŜeli linie znajdują się poza strefą
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w
liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
MontaŜ, eksploatacja i demontaŜ rusztowań i ruchomych podestów roboczych
są zabronione:
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jeŜeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą
widoczność;
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów
roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jeŜeli pomost znajduje się w najniŜszym połoŜeniu lub w połoŜeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposaŜony w zabezpieczenia,
zgodnie z instrukcją producenta.
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać
jednocześnie więcej osób, niŜ przewiduje instrukcja producenta.
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze,
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być kaŜdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników,
stwarzających zagroŜenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niŜ raz w
miesiącu.
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niŜ 10 m/s pracę na
ruchomym podeście roboczym naleŜy przerwać, a pomost podestu opuścić do
najniŜszego połoŜenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuŜszy okres czasu,
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego naleŜy opuścić
za pomocą ręcznego urządzenia.
Naprawa ruchomych podestów roboczych moŜe być dokonywana wyłącznie w
ich najniŜszym połoŜeniu.
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moŜe przekraczać 1%.
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch
miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na
nich ludzie, jest zabronione
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6. Kontrola jakości.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robót.
Nie dotyczy.

8. Odbiór robót.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
określa w szczególności
1) uŜytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawcę montaŜu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciąŜenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
5) datę przekazania rusztowania do uŜytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9. Podstawa płatności.
Prace związane z montaŜem i demontaŜem potrzebnych rusztowań nie będą
rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót,
które będą wykonywane z rusztowań.
W cenę wliczone winny być prace przygotowawcze związane z postawieniem
rusztowań takie jak przygotowanie rejonu prac (między innymi przygotowanie
podłoŜa, pielęgnacja drzew i krzewów leŜących w kolizji z montowanymi
rusztowaniami)
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