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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).
1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
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urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach).
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
Wykonawca w przypadku zauważenia błędów w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż 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, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami,
w
pomieszczeniach
biurowych,
mieszkalnych
i magazynowych 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 pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.
1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z późn zmianami).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2 MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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 Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBÓT
•
•

•
•
•

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
1. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa
jakiegokolwiek
błędu
spowodowanego
przez
Wykonawcę
w
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt,
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami),
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy mogą się zaliczyć, następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły z narad i ustaleń,
a) zgłoszenie robót,
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 Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Warunki i rozliczenia i podstawę płatności reguluje umowa

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu oraz jakości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
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 oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty:
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawiającego.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Warunki i podstawę płatności reguluje umowa
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t.j. D.U. 2016 r. poz. 1570 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 191 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1125 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2016, poz. 672 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016, poz.
1440).
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz. 898 z póź. zm.).
10.2 Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1040)
–
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z póź.
zm.).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 3003 Nr 47, poz. 401).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
–
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z rozbiórką
elementów żelbetowych i murowych.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2 MATERIAŁY

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi wszystkie dokumenty związane z
utylizacją materiałów wymagane stosownymi przepisami i rozporządzeniami.
3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym
umową.
Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest
to
wymagane
przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego
użytkowanych
odcinków
dróg
na
koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 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 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub
składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami
Ziemię z wałów należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporządzeniami
Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy
materiał może odsprzedać.
Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporządzeniami.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Na materiały wywiezione do składowania lub utylizacji Wykonawca na obowiązek
dostarczyć Inwestorowi odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.
8 ODBIOR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Rozporządzenia

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź.
zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

....... Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO) ścian budynków.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się,
minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie
rozprzestrzeniające.
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża,
na przykład kołki rozporowe i profile.

18

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na
właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie
alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki
metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje
również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

..... Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu
szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Środek gruntujący
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykończeniowej.

19

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

2) Zaprawa (masa) klejąca
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian,
wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
3) Płyty termoizolacyjne
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości
25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości
budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga),
poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt.
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach
ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad
poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża,
tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN
13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.
4) Łączniki mechaniczne
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
5) Zaprawa zbrojąca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w
której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę
zbrojoną.
6) Siatka zbrojąca
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
7) Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie
z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia
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(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub
rowkowy („kornik”, żłobiony),
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w
przypadku tynków mineralnych,
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy
lub modelowany,
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków
krzemianowych.
8) Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów.
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego
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stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

.... Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
.......... Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

............ Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 –
Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO

1) Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
2) Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
3) Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji
past,
4) Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety
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5)

6)
7)
8)

natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiały,
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi
i powierzchni płyt (boniowanie),
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni,
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Transport materiałów

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

–

–
–
–

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych,
jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów
elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu
mostków termicznych,
przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
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–
–

wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy,
wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za
pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla
lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących
rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”,
przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,
5.4 Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą
wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25 C, brak
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego
systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.
1) Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
2) Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt
izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa)
lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować
wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi
płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub –
w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt
izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
3) Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich
płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
4) Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna
być całkowicie zakryta zaprawą.
5) Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
6) Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
7) Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie
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od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną szczegółową (w ST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od wymagań projektu,
systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na
elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
1) Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
2) Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3 Badania w czasie robót

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie
ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:
1) Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,
2) Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do
1 mm poza nią),
4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
5) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6) Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.4 Badania w czasie odbioru robót

1) Zakres i warunki wykonywania badań
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.5 Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych
systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania
przy odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w
następujących granicach:
Kategoria
tynku

III

Odchylenie powierzchni
tynku od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od
linii prostej
nie większe niż 3 mm i w
liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

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

nie większe niż 3
mm na 1 m i ogółem
nie więcej niż 6 mm
na całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego
w dokumentacji
nie większe niż
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

•
•

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1
m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i
szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych
etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy
powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu
robót ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów
siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) –
tynki, okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i
zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9
szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (ST).
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa 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.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń,
Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/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.
– ZUAT 15/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.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 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 dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– 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 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
–
Dyrektywa Rady
Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST-01.16 STOLARKA I ŚLUSARKA

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarskoślusarskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje okna i drzwi wg projektu
1.4 Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej:
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w
stosunku do jego długości,
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych.
Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu,
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z
natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.
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2.2 Rodzaje materiałów
STOLARKA OKIENNA
OKNA

Okna i fasady PCV w kolorze białym obustronnym.
OF1 - fasada zewnętrzna 3,25x11,80m PCV dwustronnie biała, współczynnik U=0,90W/m2K
OF2 - fasada zewnętrzna 3,10x6,55m PCV dwustronnie biała, współczynnik U=0,90W/m2K
O1 - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 2,40x2,05m
O1* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 2,40x2,05m
O2 - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 0,90x0,90m
O3* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 2,40x1,0m
O4 - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 2,40x0,80m
O5* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 2,60x1,0m
O6* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 3,0x1,50m
O7* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 5,60x1,50m
O8 - okno rozwierano - uchylne, dolna kwatera stała szklona szkłem bezpiecznym, o
wymiarach 3,0x3,0m
O8* - okno rozwierano - uchylne, dolna kwatera stała szklona szkłem bezpiecznym, o
wymiarach 3,0x3,0m
O9* - okno rozwierano - uchylne, dolna kwatera stała szklona szkłem bezpiecznym, o
wymiarach 5,60x3,0m
O11* - okno stałe, o wymiarach 2,70x1,20m
O12* - okno stałe, górna kwatera rozwierno - uchylna, o wymiarach 2,70x3,50m
O13* - okno stałe, bez drzwi DZ4, o wymiarach 3,10x3,0m
O14 - okno rozwierano - uchylne, dolna kwatera stała szklona szkłem bezpiecznym, o
wymiarach 3,0x2,40m
O15* - okno rozwierano - uchylne, dolna kwatera stała szklona szkłem bezpiecznym, o
wymiarach 1,6x3,25m
O16* - okno stałe, o wymiarach 3,0x2,10m
O17* - okno stałe, o wymiarach 3,0x1,05m
O18 - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 1,20x2,0m
O18* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 1,20x2,0m
O19 - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 1,15x0,90m
O20* - okno rozwierano - uchylne, o wymiarach 1,35x2,0m
Nawiewniki okienne
STOLARKA DRZWIOWA

Dz1 - drzwi zewnętrzne na profilu aluminiowym dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym, o
wymiarach 3,0x2,40m
Dz2* - drzwi zewnętrzne na profilu aluminiowym 1,5 skrzydłowe z naświetlem górnym, o
wymiarach 1,60x3,25m
Dz3 - drzwi zewnętrzne na profilu PCV jednoskrzydłowe o wymiarach 1,10x2,15m
Dz3* - drzwi zewnętrzne na profilu PCV jednoskrzydłowe o wymiarach 1,10x2,15m
Dz4 - drzwi zewnętrzne na profilu aluminiowym dwuskrzydłowe, o wymiarach 2,20x2,20m
Dz5 - drzwi stalowe zewnętrzne 1,5 skrzydłowe o wymiarach 1,65x2,10m
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Dz6 - drzwi stalowe zewnętrzne 1,5 skrzydłowe o wymiarach 1,60x2,10m
Dz7 - drzwi stalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe, o wymiarach 1,00x2,10m
Dz8 - drzwi stalowe zewnętrzne 1,5 skrzydłowe, o wymiarach 1,25x2,20m
Dz9 - drzwi stalowe zewnętrzne 1,5 skrzydłowe, o wymiarach 1,30x2,10m
2.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
2.4 Sprzęt do wykonywania i montażu ślusarki

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.
3 TRANSPORT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
3.2 Transport materiałów

• Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
• Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
• Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
• Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.
• Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjątkiem :
– śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
– farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,
– kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,
3.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

• Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.
• Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
• Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
– nazwę i adres producenta,
– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
– datę produkcji i nr partii,
– wymiary,
– liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
– numer aprobaty technicznej,
– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
– znak budowlany.
• Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powłok.
• Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
• Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one
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odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
4 WYKONANIE ROBÓT
4.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i
oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.
4.2 Przygotowanie podłoża

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony
przed przystąpieniem do robót:
– powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
– powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
4.3 Montaż stolarki i ślusarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:
– na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,
– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
– dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
– na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu
ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu.
Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki
podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
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Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
.
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
5.2 Kontrola jakości wyrobów

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:
– zgodność wymiarów,
– jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
– zgodność wymiarów
– stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
– wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z
dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
6 OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:
– [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych zewnętrznych,
– [m2] – montowanych okien PCV,
– [m] – montowanych podokienników,
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7 ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegają:
– jakość dostarczonej stolarki i ślusarki
– poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót
– dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami ST i PB
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7.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
– zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
– wymiary gotowego elementu i jego kształt,
– prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
– dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
– rodzaj zastosowanych materiałów,
– zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
7.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
– zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
– sporządzić częściowy protokół odbioru robót
– dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami ST i PB
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 9
8.2 Zasady rozliczenia i płatności

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] ościeżnic drzwiowych obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych zwykłych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż drzwi drewnianych płytowych,
– montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i ślusarki aluminiowej obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
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– montaż okien aluminiowych,
– montaż witryn aluminiowych,
– montaż drzwi aluminiowych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] szkła profilowanego wraz z konstrukcją
obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż szkła profilowanego wraz z konstrukcją,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] parapetów obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż parapetów zewnętrznych,
– montaż parapetów wewnętrznych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] urządzeń stałych obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– montaż konstrukcji stalowych z tablicą do koszykówki i obręczą z siatki,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Okucia budowlane. Podział.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-88/B-10085/A2
PN-72/B-10180
PN-75/B94000
PN-B-02151-3:1999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST-01.17 POKRYCIE DACHOWE

KOD CPV 45260000-0

42

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

SPIS TREŚCI:
1 WSTĘP .......................................................................................................................................................... 44
1.1 PRZEDMIOT ST ................................................................................................................................................ 44
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ................................................................................................................................. 44
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ........................................................................................................................... 44
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................ 44
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT..................................................................................................... 44
2 MATERIAŁY.................................................................................................................................................. 44
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA .................................... 44
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW .................................................................................................................................. 44
3 SPRZĘT ......................................................................................................................................................... 46
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ................................................................................................... 46
3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT .................................................................................................................. 46
4 TRANSPORT ................................................................................................................................................. 46
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................................ 46
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW: .............................................................................................................................. 47
5 WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 47
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODŁOŻY ............................................................................................................. 47
5.2 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO ............................................................................................................ 47
5.3 POKRYCIA PAPAMI ASFALTOWYMI ................................................................................................................... 48
5.4 POWŁOKI BEZSPOINOWE Z MAS ASFALTOWYCH I ASFALTOWO-POLIMEROWYCH .................................................. 52
5.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE ................................................................................................................................... 52
5.6 URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH .................................................................................. 52
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................... 53
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................... 53
6.2 KONTROLA WYKONANIA PODKŁADÓW POD POKRYCIA Z PAPY .......................................................................... 53
6.3 KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ .................................................................................................................... 53
7 OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................... 54
8 ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................................... 54
8.1 ODBIÓR PODŁOŻA ......................................................................................................................................... 54
8.2 OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH ................................................................................. 54
8.3 ODBIÓR POKRYCIA Z PAPY .............................................................................................................................. 55
8.4 ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH POWINIEN OBEJMOWAĆ: ................................... 55
8.5 ZAKOŃCZENIE ODBIORU.................................................................................................................................. 55
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................. 55
9.1 POKRYCIE DACHU PAPĄ ................................................................................................................................. 55
9.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE ................................................................................................................................... 56
9.3 RYNNY I RURY SPUSTOWE ................................................................................................................................. 56
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................. 56
10.1 NORMY ....................................................................................................................................................... 56
10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE ..................................................................................................................... 56

43

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2 Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
1. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
mineralnej.
a) Wymagania wg normy PN-89/B-27617:
• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
• Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
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• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy;
• Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie
dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
• Wymiary papy w rolce:
– długość: 20 m (± 0,20 mm),
40 m (± 0,40 mm),
60 m (± 0,60 mm),
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
2. Papa termozgrzewalna podkładowa
a) Rodzaj materiału
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z
włókniny poliestrowej, o właściwościach :
- mechanicznych przy rozciąganiu
- wzdłużnym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubość min. 4 mm
- reakcja na ogień - min. kl. F, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. µ = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
a) Rodzaj materiału
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie z
włókniny poliestrowej, o właściwościach :
- mechanicznych przy rozciąganiu
- wzdłużnym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubość min. 4,5 mm
- reakcja na ogień - min. kl. E, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
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- współczynnik oporu dyfuzyjnego – min. µ = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
a) Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
– temperatura mięknienia 60-80°C,
– temperatura zapłonu
200°C,
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
a) Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
a) Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
6. Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy aluminiowe płaskie o grub. min. 0,6 mm.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
7. Rynny i rury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odległości max 1,0m,
b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odległości max 2,0m
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
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4.2 Transport materiałów:

•
•

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i
transportowane w sposób wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm
i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w PN-89/B-27617;
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników;
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między warstwami – 80 cm.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
5.2 Wykonanie pokrycia dachowego

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych 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 projektową materiałów pokrywczych i sprzętu
do wykonywania pokryć papowych.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym że:
• okrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.
• Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.
• Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez
kalenicę i zamocowane mechanicznie.
• Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.
• Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 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 może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym
pokryciu papowym.
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•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w
pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym.
W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę
papy.
W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia
warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest
niedopuszczalne.
Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:
▪ od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
▪ od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze
styropianu.
Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania
rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C.
Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z
zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu
rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio
przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno
podłoże, 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. Na
powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki
mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
mającej aprobatę techniczną.
Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane
tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap
lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny
mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
technicznej.
Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować
papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą
wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3 Pokrycia papami asfaltowymi

1.

Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:
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a)
b)

c)
d)

w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%,
z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2,
klejonych lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:
a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy
powłokowej ≥1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego
na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy
powłokowej ≥1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o
pochyleniu od 1% do 30%,
d) z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 –
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
20% do 40%,
e) z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 –
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,
f)
z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 –
układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

2.

3.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na
połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1%
do 20% na podłożu:
a) betonowym,
b) 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 podłoża 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 należy
przestrzegać następujących zasad:
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy
na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się
ogrzewania podłoża,
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy
powłokowej,
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
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4.

Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się
z papy perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej
posypką w kierunku do podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy
pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie
ma możliwości 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) może być wliczana jako pierwsza podkładowa
warstwa pokrycia.
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej
może następować w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia
doklejenia do podłoża powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość
ssania wiatru indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone
na różne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze (pasma)
papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na
zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, należy ją
dokładnie usunąć przed sklejeniem papy.
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na
zagruntowanym podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz
do pozostałej powierzchnie papy perforowanej.
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może
nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy
odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
średnicę kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek.
Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.
5.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana:
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni,
b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego
mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do
warstwy spodniej.
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z
uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego
łączniki mocujące są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy
termoizolacyjnej.
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W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających)
niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo
warstwy podkładowej.
6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy
wierzchniego krycia, z wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy
wykonać z papy smołowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowaną powłoką.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na
pierwszą warstwę należy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę
wierzchniego krycia posypką do dołu. W przypadku pokrycia na podłożu betonowym na pierwszą
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany
P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności od spadku, papy wierzchniego krycia
na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej
odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować na stropodachach pełnych oraz
w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym może być
zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do
okapu. Każde położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego
pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić
górny jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny,
powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania.
7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne)
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na
podłożu betonowym. pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich
płytek lub dachówek.
Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów
obiektów prowizorycznych.
Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na
tekturze wszystkich odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany
315 i 400.
W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle
lub prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być
dokonane na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci
dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład lub na listwy.
Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających
wiatrów.
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu
przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu
tego pasma papy jest uzależnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy
okapach bezrynnowych należy zagiąć brzeg pasma papy i przybić do deski okapowej gwoździami
papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy należy przykleić do pasa
nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco.
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma
zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy
gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w
odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem.
Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na
szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm.
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Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia
należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy
okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na
listwach lub bez układania pasków.
Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32
mm powinny być przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew
powinien być dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach
rozstaw listew powinien równać się szerokości papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków
układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości rolki papy pomniejszonej o
8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie pasm papy, rozwiniętych i
ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie krycia
krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do pokrycia ułożonego na połaci.
Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm,
a paski papy o szerokości 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i
odstępach 6÷10 cm. Przy kryciu bez pasków papy, papa pokrywająca listwę powinna być przybita
w sposób analogiczny jak paski papy.
5.4 Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.
Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na
dachach o pochyleniu połaci od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o
pochyleniu połaci od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o
pochyleniu połaci od 2% do 20%.
Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś
zabezpieczenia przed przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania
uszkodzeń mechanicznych związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego.
5.5 Obróbki blacharskie

•
•
•

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

•
•

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż
ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składany w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3 Kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania
prac pokrywczych,

53

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
1. Pokrycia papowe
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu,
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
każdego przekracza 0,50 m2.
8 ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.1 Odbiór podłoża

•
•

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 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 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

•
•

•
•
•

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

54

Nazwa Inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
• Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.3 Odbiór pokrycia z papy

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100
m2 .
8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

1.
2.
3.
4.

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.5 Zakończenie odbioru

Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Pokrycie dachu papą

Płaci się zgodnie z umową cenę ryczałtową za wykonanie warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie lepiku,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
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– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2 Obróbki blacharskie

Płaci się zgodnie z umową cenę ryczałtową, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3 Rynny i rury spustowe

Płaci się zgodnie z umową cenę ryczałtową, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na
gorąco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST-01.25 IZOLACJE TERMICZNE

KOD CPV 45450000-6
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1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej
związanej z robotami izolacyjnymi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót budowlanych
− ocieplenie ścian, stropów, dachów,
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej
(szczegółowej),
- są właściwie oznakowane I opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.1.Masy (zaprawy) klejące.
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy
zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia
bez dodatkowych zabiegów
-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.
-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu
-Konsystencja,cm-10 +-1
-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości
zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania
-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm
2.2 Rodzaje izolacji
9.1.1 Styropian EPS 70-040
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Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163 EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
9.1.1.1 Właściwości - deklarowana klasa lub poziom

Klasy tolerancji wymiarów:
- grubość T2 (±1mm)
- długość L2 (±2mm)
- szerokość W2 (±2mm)
- prostokątność S1 (±5mm / 1000 mm)
- płaskość P3 (10 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 115 (≥ 115 kPa)
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 70 ( ≥ 70 kPa)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
(±0,2%)
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności
(temp. 700C, 48h) DS(70,-)2 (≤ 2%)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 (≥ 100 kPa)
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,040 W/(m2K)
Klasa reakcji na ogień E
Nasiąkliwość wodą po 24h, przy częściowym zanurzeniu, nie powinna być większa niż 1kg /m2
9.1.2 Styropian EPS 100-038

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
9.1.2.1 Właściwości - deklarowana klasa lub poziom

Klasy tolerancji wymiarów:
- grubość T1 (± 2 mm)
- długość L1 (± 3 mm lub ±0,6%)*
- szerokość W1 (± 3 mm lub ±0,6%)*
- prostokątność S1 (± 5 mm / 1000 mm)
- płaskość P3 (10 mm)
Poziom wytrzymałości na zginanie BS 150 (≥ 150 kPa)
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 100 (≥ 100 kPa)
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70˚C,
48 h) DS(70,-)2 (≤ 2 %)
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (± 0,5
%)
Poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa,
80 ± 1ºC, 48 ± 1h) DLT(1)5 (≤ 5%)
Maksymalne obciążenie użytkowe 30,0 kN/m2
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/(m∙K)
Klasa reakcji na ogień E
9.1.3 Polistyren ekstrudowany XPS
9.1.3.1 Właściwości - deklarowana klasa lub poziom:

Gęstość 30-33 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,038 W/(m∙K)
Stabilizacja wymiarów 70 °C; 90 % wilgotność względna % DS(TH) - ≤ 5%
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
- Kierunek wzdłużny 0,08 mm/(m.K)
- Kierunek poprzeczny 0,06 mm/(m.K)
Nasączenie wodą przy długotrwałym zanurzeniu obj. (%) - 0,2 do 0,3
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Nasączenie wodą przy próbie przenikalności 2 obj. –(%) - ≤ 3
Nasączenie wodą w warunkach zmiennego wpływu mrozu/roztopu obj. (%) - ≤ 1
Klasa reakcji na ogień E
Wytrzymałość na nacisk lub naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu przy ściskaniu kPa >30
mm – 300
9.1.4 Wełna mineralna o gęstości min. 35kg/m3

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej
MW-EN 13162-T2-WS-AW 0,95-MU1
9.1.4.1 Właściwości:

współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,035 W/mK
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,35 kN/m3
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny
9.1.5 Wełna szklana o gęstości min. 14 kg/m3

Półsztywna nielaminowana płyta z wełny szklanej, przeznaczona do izolacji cieplnej i akustycznej
wewnętrznych ścian działowych oraz sufitów podwieszanych.
Właściwości techniczne:
średnia gęstość ≥ 15 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) - 0,037 W/mK.
Właściwości akustyczne -opór przepływu powietrza wynosi 5kPa.s/m2.
Reakcja na ogień - wyrób niepalny zakwalifikowanym do klasy reakcji na ogień A1
9.1.6 Styropian do izolacji akustycznych

Właściwości:
Gęstość pozorna 9-11 [kg/m3]
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 [W/(mK)]
Maksymalne obciążenia użytkowe ≤ 5 [kN/m2]
Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 [kPa]
Klasa reakcji na ogień E
9.1.7 Wełna mineralna o gęstości min 60kg/m3

Płyty ze skalnej wełny mineralnej MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
9.1.7.1 Właściwości:

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m3
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny
9.1.8 Wełna mineralna o gęstości min 140kg/m3

Wełna luzem przeznaczona do izolacji powierzchni lub przestrzeni trudnych do wypełnienia.
Wełnę luzem umieszcza sie pomiędzy dwiema ograniczającymi powierzchniami i poprzez
ugniatanie oraz ubijanie wypełnia szczelnie izolowaną przestrzeń.
9.1.8.1 Właściwości:

współczynnik przewodzenia ciepła λ0 0,038 [W/mK]
gęstość wełny w rolce ~90 kg/m3
gęstość wełny w zastosowaniu ≤ 250 kg/m3
zawartość całkowita siarki ≤1,0% temperatura pracy ≥ 700 °C
klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny
2.3 Warstwa zbrojna
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Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:
-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie
środowiska alkalicznego
-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm
-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm
-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2
-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.
2.4 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych
Wymagania wg PN-B-24620:1998
wymagania DIN 18 195
- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne,
- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych,
- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy,
- nie wymaga warstwy tynku na murze,
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome,
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz.
2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
3.SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) narzędzia ręczne
c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONYWANIE ROBÓT
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Płyty ze styropianu muszą opierać się na mocnej podstawie, która będzie zabezpieczać płyty przed
obsuwaniem się. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły
ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem).Krawędź płyt na całym
obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty zachodziły na siebie. Unika się w
ten sposób powstawania mostków termicznych.
Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt
powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją,
zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się
punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją
wybranego producenta.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub
zgodności z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.
8.ODBIÓR ROBÓT
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:
-przygotowanie podłoża,
-wykonanie izolacji,
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
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nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić
badanie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po
dokonaniu odbioru końcowego robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Sposób obliczenia.
2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)
3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999
Instrukcje i certyfikaty producenta
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