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STB-0 Wymagania ogólne
1. Obowiązki Inwestora
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając
oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w.
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych
i pomocniczych.
2. Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania
budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz
harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic
i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien
być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediów
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
C) Możliwością powstania pożaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma
obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać
do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
3. Materiały i sprzęt
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania
reprezentatywnych próbek
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej,
PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.
4. Transport
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie
stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
5. Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją
projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za
jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego Wykonawcy wykazującego
się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne).
Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące
dokumenty budowy:
dziennik budowy,
księgę obmiarów,
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
protokołów odbiorów robót,
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora
i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przysługuje także:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót
budowlanych
6. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony
sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką, ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji
robót powinien zawierać:
terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
wykaz środków transportu,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania
sprzętu podczas prowadzenia robót,
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań
jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
7. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
8. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
Dokumentację projektową
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i księgi obmiaru
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru oraz oględzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentację powykonawczą
Operat kalkulacyjny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę
Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót
9.Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym kompletny operat kalkulacyjny (końcową
kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak
za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te
wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jest to
wynagrodzenie ryczałtowe.
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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STB-1 Roboty rozbiórkowe
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką,
demontażem elementów konstrukcyjnych w budynku .
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.1.Zakres robót
- wykucie z muru, krat okiennych (materiał z rozbiórek należy przekazać Inwestorowi )
- wykucie z muru, ościeżnic aluminiowych, (materiał z rozbiórek należy przekazać Inwestorowi)
- rozszklenie otworów okiennych , rama metalowa
- rozebranie obróbek attyk i parapetów blaszanych
- usunięcie tynków na całej wysokości ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnic oraz części elewacji
- załadunek i wywóz gruzu i złomu samochodami samowyładowczymi i skrzyniowymi
2.Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy
i kolorowy), tworzywa sztuczne .
3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu: samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, palniki acetylenowe,
koparki, szalunki i wypory systemowe, drobny sprzęt pomocniczy.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w części ogólnej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Programu
Zapewnienia Jakości oraz Projektu Organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można
przewozić dowolnym środkiem transportu.
5.Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym
z zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio
zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane
składowisko odpadów. Demontaż posadzek, okładzin ściennych i ścian
Wykonać zabezpieczenia dotyczące bhp: odizolować pomieszczenia w strefie prowadzonych robót pylących,
zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz. Osobno ustawić zbiorniki na gruz ceramiczny.
Zaopatrzyć teren budowy w niezbędne urządzenia, sprzęt i narzędzia.
Przeszkolić pracowników w zakresie bhp, instruktaż na stanowisku pracy.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz obiektów
sąsiednich.
Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych prowadzić tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie
rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
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Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności należy przestrzegać przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności stosować odpowiednie narzędzia
i sprzęt, urządzenia zabezpieczające i ochronne, środki zabezpieczające pracowników oraz zapewnić
bezpieczeństwo publiczne.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnych warunków
bezpieczeństwa.
6.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawiono w części ogólnej. Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na
wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Cena składowa robót rozbiórkowych obejmuje:
roboty przygotowawcze i zabezpieczające
cięcie piłą rozkucie, demontaż i rozebranie elementów,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
uporządkowanie placu budowy po robotach.
8.Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej.

STB-2 Roboty ziemne
1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach i ich zasypania.
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.
1.1.Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy budynku
i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania izolacji pionowej fundamentów )
- usunięcie ziemi z budynku
- oczyszczanie dna wykopów
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
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2.Materiały
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.
Podsypka żwirowo- piaskowa
3.Sprzęt
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.
4.Transport
Ręczny i samochodem samowyładowczym
5.Wykonanie robót
Wytyczne prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych
5.1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.
5.2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej niż przyjęta do obliczeń
lub stwierdzenia niewystarczającej nośność i sztywności podłoża należy skontaktować się z projektantem konstrukcji
w celu ewentualnej modyfikacji sposobu posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów.
5.3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie ewentualne nierówności
należy uzupełnić chudym betonem.
5.4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi natomiast całą
powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć warstwą chudego betonu.
5.5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych
warstwami 0,2-0,3m.
5.6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek
봀̐ powierzchniowych wokół
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.
6.Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
Na bieżąco należy kontrolować zasypkę według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia
(warstwami 30-40 cm)
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej .
8.Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robót
9.Podstawa płatności
(m3) - po odbiorze robót
10.Przepisy związane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
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PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia

STB-3 Roboty odgrzybieniowe
1.WSTĘP
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prac
odgrzybiających murów ścian.
1.1.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robót wymienionych.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki
budowlanej.
1.2.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac odgrzybiających.
Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót:
-odgrzybienie zawilgoconych powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych i preparatów wg PB
-osuszenie ścian
1.3.Określenia podstawowe.
봀̐
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej OST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna – Ogólna
1.4.Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST„ Specyfikacja
Techniczna – Ogólna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacjami technicznymi,
harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku. Decyzje zamawiającego
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych
w umowie, SST a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
przy realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem
nadzoru – wykonawca na swój koszt usunie niewłaściwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji
budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez
wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.Materiały
Potrzebne materiały do zadania :
- środek grzybochronny i grzybobójczy ( wodny roztwór biocydu w postaci chlorku didecylodimetyloamonium
0,5g /100g – C, Xn. Zabezpieczenie przed rozwojem pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces
variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride oraz
grzybów podstawczaków należących do klasy Basidiomycetes ).
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3.Sprzęt
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
techniczna - Ogólna”.
Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- sprzętem pomocniczym.
Do wykonywania robót związanych z odgrzybianiem należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki
– drabiny i rusztowania.
4.Transport
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
Transport materiałów i sprzętu.
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
̔
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót
Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z odgrzybianiem należy teren oznakować zgodnie
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, zabezpieczyć urządzenia, meble folia
malarską.
Roboty odgrzybieniowe
Po skuciu tynków w miejscach zacieków oczyścić ścianę szczotkami, zmyć, zagruntować i dokładnie osuszyć.
Odgrzybianie ścian od strony wewnętrznej:
Środki grzybobójcze i grzybochronne powinny zawierać substancję czynną: chlorek didecylodimetyloamonium
w stężeniu 0,5 g / 100 g.
Ściany słabo zawilgocone i porażone pleśniami:
Ze ścian należy usunąć wilgoć stosując osuszacze powietrza i nagrzewnice. Następnie powierzchnię ścian
oczyścić zdrapując nalot pleśni i grzybów na mokro szczotką. Poczekać do wyschnięcia. Ścianę odkurzyć z pyłu.
W przypadku bardzo silnych nalotów konieczne jest ich mechaniczne usunięcie. Tak przygotowaną powierzchnię
spryskać preparatem stosowanym do odgrzybiania powierzchni mineralnych materiałów budowlanych (np. tynki
cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegła) i niszczenia grzybów podstawczaków należących
do klasy Basidiomycetes oraz pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium
funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride. Po 24 godzinach operację
powtórzyć. Łącznie środek grzybobójczy powinien być stosowany trzykrotnie (tzw. tyndalizacja – trzykrotne
powtórzenie w odstępach 24 godzinnych).
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W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zarażeniem grzybami i pleśnią należy powierzchnię
przesmarować preparatem zabezpieczającym, stosowanym do odgrzybiania powierzchni mineralnych materiałów
budowlanych (np. tynki cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegła) i zabezpieczenia przed
rozwojem pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium
ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride oraz grzybów podstawczaków należących do klasy
Basidiomycetes.
Ściany mocno zawilgocone i porażone pleśniami:
Ze ścian należy usunąć wilgoć stosując osuszacze powietrza i nagrzewnice. Następnie skuć zawilgocone tynki
przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia oraz oczyścić powierzchnię ściany szczotką metalową. Tak
przygotowaną ścianę pozostawić do wyschnięcia, pamiętając o zapewnieniu sprawnej wentylacji. Schnięcie można
przyspieszyć strumieniem ciepłego powietrza. Przeschniętą powierzchnię należy odkurzyć szczotką lub
odkurzaczem. Ścianę odkurzyć z pyłu. W przypadku bardzo silnych nalotów konieczne jest ich mechaniczne
usunięcie. Następnie powierzchnię należy spryskać warstwą preparatu stosowanym do odgrzybiania powierzchni
mineralnych materiałów budowlanych (np. tynki cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegła)
i niszczenia grzybów podstawczaków należących do klasy Basidiomycetes oraz pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus
terreus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis,
Trichoderma viride. Po 24 godzinach operację powtórzyć. Łącznie środek grzybobójczy powinien być stosowany
trzykrotnie (tzw. tyndalizacja – trzykrotne powtórzenie w odstępach 24 godzinnych) i odczekać do wyschnięcia.
Po całkowitym wyschnięciu preparatu, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk. W celu zabezpieczenia
powierzchni przed ponownym zakażeniem grzybami i pleśnią należy zabezpieczyć preparatem stosowanym do
odgrzybiania powierzchni mineralnych materiałów budowlanych (np. tynki cementowo-wapienne, cementowe,
powierzchnie betonowe, cegła) i zabezpieczenia przed rozwojem pleśni: Aspergillus niger, Aspergillus terreus,
Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma
viride oraz grzybów podstawczaków należących do klasy Basidiomycetes.
̔

6.Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu jakości podkładu, równomierności rozłożenia, braku
prześwitów, braku odprysków, spękań, pęcherzy, wgłębień, zacieków, i innych niedopuszczalnych usterek.
7.Obmiar robót
Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów podanych w przedmiarze robót.
8.Odbiór robót
Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z podpisaną umową i Specyfikacją
techniczną.
8.1.Przedmiot odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania .
10.Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
11.Przepisy związane
1. PN - 62/B 10144- Szczeliny dylatacyjne
2. Instrukcja ITB 351/98Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych
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3. Katalogi techniczne systemowych rozwiązań w zakresie
4. Wytyczne producenta preparatu do odgrzybiania.
STB-4 Roboty izolacyjne
1.Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz przyziemia budynków, wykonanych
z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości
(parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.
1.4. Określenia podstawowe
̔
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni
podłoża.
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki
ochronnej.
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i pionowych)
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) – elastyczna,
dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami sztucznymi (polimerami),
do wykonywania powłok wodochronnych. Może zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna.
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej,
z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów
oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”
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2.Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
2.2. Grunty i zaprawy.
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna.
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą.
Do gruntowania podłoża stosować można:
Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych.
Właściwości:
wzmacnia podłoże
ekonomiczny w użyciu
bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:
do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się.
do impregnacji podłoża pod systemy izolacji
do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów prefabrykowanych
Parametry techniczne:
gęstość – 1,21 g/cm3
proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo)
temperatura aplikacji ≥ +50C
zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2
2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna
(KMB) nowej generacji
̔
Właściwości:
odporna na warunki atmosferyczne
bezrozpuszczalnikowa
elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm
na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne
nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk
odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem
Zastosowanie:
do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów
do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów
do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek
do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i garaży podziemnych
do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych
Parametry techniczne:
gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3
proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego
czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C
czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa
absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5
wodoszczelność > 0,4 MPa
mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa
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określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa
2.4. Wkładka zbrojąca
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową lub odporną na bitumy siatkę z włókna szklanego o gramaturze
min. 145g/m2.
2.5.Taśmy uszczelniające
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony flizeliną
poliestrową)
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną
Właściwości:
elastyczna
odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi
Zastosowanie:
do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. zbiorniki wodne, balkony,
tarasy, łazienki, itp.)
do uszczelnień dylatacji obwodowych
do uszczelnień rys i spękań
2.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne.
Na warstwy ochronne stosować:
Polistyren ekstrudowany XPS 300-032, poziom wytrzymałości na zginanie: BS500 ≥ 500 kPa, poziom naprężenia
ściskającego przy 10% odkształceniu względnym: CS(10)300 ≥ 300 kPa, nasiąkliwość wodą przy długotrwałym
całkowitym zanurzeniu: WL(T)3 ≤ 3%, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl w temp. 10°C: 0,035
W/(m*K), klasa reakcji na ogień: E.
Styropian ekstrudowany EPS 150-035, poziom wytrzymałości
na zginanie: BS200 ≥ 200 kPa, poziom naprężenia
⽀̐
ściskającego przy 10% odkształceniu względnym: CS(10)150 ≥ 150 kPa, nasiąkliwość wodą przy długotrwałym
całkowitym zanurzeniu: WL(T)0,7 ≤ 0,7%, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl w temp. 10°C: 0,032
W/(m*K), klasa reakcji na ogień: F.
2.7.Grunt bitumiczny pod papy termozgrzewalne
Wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających. Zgodność z normą PN-B-24000:1997.
2.8.Papa asfaltowa termozgrzewalna
Na tkaninie poliestrowej, modyfikowana SBS PYE PV250, gr. min. 4,2 mm o gramaturze włókniny min. 250 g/m2,
posypka drobnoziarnista. Zgodność z normą: PN-EN 13707+A2:2012 i PN-EN 13969:2006, PN-EN
13969:2006/A1:2007.
2.9. Przechowywanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
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,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
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3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe,
urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego)
do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym,
do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia
do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless,
do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je przewozić
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany
do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony przed mrozem.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym. Załadunek
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje możliwość poboru
czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.
5.Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji
technicznej „Wymagania ogólne”
̔
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240.
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumiczno-kauczukowych wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C, przy
zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze nie niższej niż -50C i nie wyższej niż +150C.
Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury
punktu rosy.
Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady
atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz
bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem
lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac
należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.)
na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu
połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu;
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 trójwarstwowym 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;
papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych
bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym;
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w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić,
układając pod pierwszą warstwą 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.
6.Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć,
ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio
zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
6.1.Wymogi stawiane podłożu
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po
środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z ̔ gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć,
ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem
jest dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca, można także stosować inne materiały typu mineralnych
zapraw naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak również masa hydroizolacyjna lub prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia
z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm.
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 cm.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 6%).
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.
5.3. Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podłoża
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub
cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa
niż 5°C.
6.2.Wykonanie izolacji powłokowej
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką
dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac
20°C.
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Materiału nie należy stosować:
na wilgotne podłoże,
na podłoże smołowe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
6.3. Izolacje papowe
Gruntowanie podłoża
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
6.4.Izolacje z papy
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża,
dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów,
wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiałów.
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę
asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego
brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią
z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku
pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić
prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów,
̔ przepustów, a także od wstępnego wykonania obróbek
detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów
zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana,
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka)
należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
podłużny 8 cm,
poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać ze szczególną
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy
na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
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Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne – liczba zamocowań wyliczana jest na
podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz wytrzymałości łączników.
Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych wynosi 3 szt./m2. Zgodnie
z przyjętymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu powinno się odbywać jednocześnie z układaniem
termo- i paroizolacji.
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich elementów składowych.
Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny technologicznie i materiałowo, zawierający
wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. spusty wodne, rury wywiewne, przepusty kablowe, naroża
świetlików i podstaw klimatyzatorów, podstawki płytek tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność połączeń.
Fachowy montaż wykonują wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty producenta systemu i dają wieloletnią
gwarancję wykonawczą.
6.5. Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i powinny być każdorazowo
podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać
z poniższych zaleceń
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji
żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli:
Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ITB,
2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń: ±20 mm
- w wysokości kondygnacji: ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku: ±50 mm.
Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość powierzchni powinny mieścić
się w zakładanej tolerancji – wg Warunków technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych Część B: Roboty
̔
wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 2004) odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną
nie powinno być większe niż ± 3 mm, a odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku) nie powinny być większe
niż ± 2mm/m oraz nie powinny być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości podłoża wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów”
(ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie
może być większy niż 5 mm.
6.6.Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie
(piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi,
zgodniez p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do
naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie.
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniająca
obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w stosunku 3:1, a następnie rozcieńczyć wodą 1:10. Tak
przygotowany roztwór nanosić pędzlem. Zużycie czystego wyrobu wynosi 50÷80 g/m2
krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w postaci nierozcieńczonej
lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do gruntowania wynosi 0,20÷0,30 litra
mieszaniny/m2
6.7.Przygotowanie masy hydroizolacyjnej
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i proszkowy należy mieszać za
pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej,
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homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość
materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2.
Wykonywanie hydroizolacji
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane zaprawami cementowymi
mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie
drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do grubości powłoki wodochronnej.
Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną warstwą, w jednym
przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się
nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w środek warstwy
wtapiana jest wkładka zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch przejściach. Oczka siatki nie mogą być
widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się wykonywać w dwóch
przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową izolację bitumiczno kauczukową nakładać
także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa
nakładana jest po wyschnięciu pierwszej.
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał hydroizolacyjny. Na obrzeża
szczelin należy nałożyć warstwę izolacji o grubości min. 3 mm, po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy
uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa
musi być związana (sucha). Taśmy powinny być ułożone w literę ^. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym
powietrzem, za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą oddziaływania wody pod
ciśnieniem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować kołnierze
zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się
kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy
przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając
̔
masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach.
6.8.Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być wykonywane z folii
z PCV.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy pomocy masy
bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził
w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe.
7.Kontrola jakości robót
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości materiałów.
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok wodochronnych odpowiadają
zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane izolacje i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich
parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do
naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. przez
sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),
terminy przydatności podane na opakowaniach.
7.2.Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża)
Sprawdzać należy:
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w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,
sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp.
w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede wszystkim dokładność
wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania
napraw, wilgotność, temperaturę, itp.
w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, równość i czystość powierzchni,
wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp.
sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica).
poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane)
Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 50÷100 cm.
Równość i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i wyobleń
można sprawdzić za pomocą szablonu.
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i temperaturę
podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami
7.3.Badania w czasie robót
W czasie robót sprawdzać należy:
czy spełnione są warunki wykonywania robót
wygląd zewnętrzny materiałów
czas mieszania, czas aplikacji
zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię
poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń izolacji poziomej
z pionową, itp.
przestrzegania podanych w pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim:
grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw
̔
poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana)
sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem
Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu
roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych pozwalających na zmierzenie grubości świeżej
warstwy (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni).
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na oględzinach powłoki oraz
lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde
10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu
izolacji z podłożem,
Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak:
temperatura powietrza
temperatura podłoża
względna wilgotność powietrza
stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła)
rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, izolacja ław
fundamentowych, podposadzkowa itp.)
obecność drenażu
rodzaj i stan podłoża
sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały
gruntowanie podłoża – (tak/nie, zużycie materiału)
warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, zużycie na warstwę,
powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,
dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp
warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania
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8.Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, zgodnie
z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje
i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach
kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów
większe od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm uszczelniających
i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m.
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.
9.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli
wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można wówczas zezwolić na przystąpienie do
nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych.
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje się, że roboty zostały
wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione zostały ocenione pozytywnie.
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.
10.Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano
– montażowych.
̔
11.Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-B-32250
Woda do celów budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.

STB-5 Izolacje cieplne
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
ciepłochronnych i akustycznych.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne przegród zewnętrznych
i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:
Izolacji cieplnych,
Izolacji akustycznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji
ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej,
z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów
oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania
ogólne”
̔
2.Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej . „Wymagania ogólne”.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.
Warstwy termoizolacyjne.
Izolacja cokołu z wodoodpornych płyt ekstrudowanych z polistyrenu, produkowanych na bazie CO2., gr.8 cm,
o następujących parametrach technicznych:
XPS 300-032, poziom wytrzymałości na zginanie: BS500 ≥ 500 kPa, poziom naprężenia ściskającego przy 10%
odkształceniu względnym: CS(10)300 ≥ 300 kPa, nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu:
WL(T)3 ≤ 3%, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl w temp. 10°C: 0,035 W/(m*K), klasa reakcji na
ogień: E.
Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren
EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.
2.3.Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. Minimalna
głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów:
tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być
dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.
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Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych składają
się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem rozporowym 8x50 mm
o długości:
Tulei: 85 mm i 135 mm
Wkręta: 80 mm i 80 mm
Całkowitej: 150 mm i 200 mm
2.4 Przechowywanie materiałów
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od
źródeł ognia. Chronić przed mrozem.
Materiały termoizolacyjne 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,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania)
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz
̔
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
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.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.
5.Wykonanie robót
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
5.1.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
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Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową bądź zarobową. Układanie
masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających
szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
5.2.Montaż płyt izolacyjnych na ścianach
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym.
5.3.Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez
naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych
ziaren zaprawy lub betonu,
塚̕
pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.
5.4.Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża
5.5.Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia
i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe
od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do
kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne
Ocieplanie mostków termicznych
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :
styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian osłonowych
i nośnych, wieńce i nadproża,
stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi
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i stropami, przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową
i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie
możliwe rozwiązanie.
6.Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne”.
6.2.Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod
względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
równość powierzchni płyt,
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
wilgotność i nasiąkliwość,
naprężenia ściskające płyt,
klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Obmiar robót
㼀̕
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2].
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.
7.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
7.1.Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
7.2.Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.
7.3.Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg SST dały pozytywny wynik.
7.4.Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

25

rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany
z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
nie większa niż 2 mm
w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:
nie większe niż 1,5 mm
ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości
nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
nie większe niż 2 mm
ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m.
8. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
柰Ӄ

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,
wykonanie izolacji z wełny mineralnej.
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9.Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.Normy
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
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STB-6 Tynki i malowanie
1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
1.1.Zakres
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych piwnic
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.3 wewnętrznego, gładzie pod malowanie
- malowanie wewnątrz farbami lateksowymi
2.Materiały
Tynk cementowy
Kategoria III. Zaprawa tynkarska dwuwarstwowa, klasa reakcji na ogień A1, absorpcja wody: kategoria W1,
współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 15/35 wg EN 1748:2002.
2.1.Gładź cementowa
Zaprawa tynkarska jednowarstwowa OC, klasa reakcji na ogień A1, absorpcja wody: kategoria W1, współczynnik
przepuszczalności pary wodnej µ: 15/35 wg EN 1748:2002.
2.2.Zaprawa wyrównująca
Szybkowiążąca zaprawa wyrównująca wzmocniona włóknami polipropylenowymi, klasa reakcji na ogień A1,
absorpcja wody: kategoria W1, współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 15/35 wg EN 1748:2002
2.3.Farba emulsyjna lateksowa
Matowa lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak:
뇐ӑ
łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie, itp. szczególnie narażonych na rozwój grzybów
pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Hydrofobowa, odporna na szorowanie: klasa I wg PN-EN 13300:2002, stopień
połysku: mat, Kolor wg pozostałej części pomieszczenia. Malowanie 2 warstwowe. Wydajność przy jednej warstwie
do 12 m2/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża i użytego narzędzia
3.Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle.
4.Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
4.1.Wykonanie robót
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany,
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki.
5.Kontrola jakości robót
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków
z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiarów.
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
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- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było
odsłonięte lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego- wewnętrznego
- sprawdzenie wykonania gładzi
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich
6.Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji
7.Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
8.Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
9.Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

STB-7 Roboty blacharskie
漠̔

1.Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich w zakresie robót konstrukcyjnych
i wykończeniowych,
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych
1.1.Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
- wykonanie i montaż parapetów okiennych i obróbek blacharskich
2.Materiały
Obróbki blacharskie
Blacha powlekana w kolorze niebieskim, grubości 0,65 mm. Zgodność z PN-EN 612:2006.
3.Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny
4.Transport
Samochodowy i ręczny
5.Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki
wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien.
6.Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych).
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7.Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją
projektową
8.Podstawa płatności
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych
9.Przepisy związane
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Własności materiałowe blachy powlekanej.

STB-8 Rusztowania
1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych przy obiekcie .
Wytyczne do projektu organizacji robót i sposób prowadzenia prac:
Wszelkie uszkodzenia po montażu rusztowań w warstwie styropianu należy naprawić i odtworzyć fakturę
cienkowarstwowej wyprawy.
Nie zezwala się obciążać dachu nad wejściem rusztowaniem ze względu na rodzaj konstrukcji. Wszelkie obciążenie
istniejących elementów konstrukcyjnych budynków winno być poprzedzone stosownymi obliczeniami statycznymi
w ramach projektu organizacji robót przez uprawnioną osobę.
Wykonawca wykonana projekt organizacji robót i konstrukcji
池Ӄwsporczej pod rusztowania na elewacji wschodniej.
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do użytkowania.
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj rusztowania
został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
● nazwę producenta z danymi adresowymi ,
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe,
w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego ,
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa ,
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,
● warunki montażu i demontażu rusztowania ,
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
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● wzór protokołu odbioru ,
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa ),
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem
wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne,
urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z
wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wiszące.
2. Materiały
2.1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na
wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana
tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe
to konstrukcja budowlana, tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez
wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.
2.2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania,
stanowiących integralną część całego rusztowania.
2.3. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:
● wysokość rusztowania,
● wysokość przęsła,
● długość przęsła,
● szerokość przęsła,
2.4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego
㏀ӊkompletu rusztowania są:
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne
połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako
wzmocnienia pionowe),
● stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami
i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),
● słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania),
● stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby),
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
● stężenie wzdłużne,
● stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
● podstawki (sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się
z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się
z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami,
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,
● konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów
i materiałów budowlanych,
● poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,
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● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
3. Sprzęt
3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania.
3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4. Transport:
4.1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonanie robót
4.2. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.
Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta
w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania
projektu technicznego.
4.3. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo
dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.
4.4. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego
przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
4.5. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat
na znak bezpieczeństwa..
4.6.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu
w dzienniku budowy.
뇐ӑ
4.7. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia.
4.8. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
● w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
● w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
● podczas burzy i wiatru ,
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza
niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV ( jeżeli warunki te nie
są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lubwyłączyć spod napięcia).
4.9. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
4.10 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy:
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania,
● posadowienie rusztowania,
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania,
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
● komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
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● urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii,
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
6. Obmiar robót
6.1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
7. Odbiór robót
7.1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
7.2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
7.3. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy,
sprawdzając:
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,
● czy jest prawidłowo zakotwione,
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie,
stabilne),
● poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
7.4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne
warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
㏀ӊ
rusztowania.
7.5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie
oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak
w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy
odbiorze.
7.6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone
usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
budowy przez osoby dokonujące kontroli.
7.7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
8. Warunki płatności
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
9. Przepisy związane
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych .
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
wykonywanych z rur stalowych.
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
STB-9 Ślusarka okienna i drzwiowa
1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki
drzwiowej i okiennej.
1.1.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych
1.2.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
B.14.01.00 Ślusarka drzwiowa aluminiowa
B.14.02.00 Ślusarka okienna PCV
㏀ӊ
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach
1.3.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2.Materiały
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002
2.1.Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST.
2.2.Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie
z dokumentacją.
2.3.Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST.
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2.4.Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. Każdy
element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.5.Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Okucia
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
twardość Shor’a min. 35-40
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
odporność na temperaturę od –30 do +80°C
palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
trwałość min. 20 lat.
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką뜀tlenkową
typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
ӑ
2.6.Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
prawidłowość wykonania ościeży,
możliwość mocowania elementów do ścian,
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
uszczelniającej.
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać
wymagania podane dla robót malarskich wg SST
2.7.Wykonanie nowych okien z PCV
- Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania
w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
- Profil czterokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm
- Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem)
mniejsza niż U=1,7 W (m2*K).
- Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową,
co najmniej 275g/m2
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki
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- Zawiasy z możliwością regulacji
- Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 1201 na h i 1 m2
przy różnicy ciśnień p> 150Pa
- Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB
- Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o współczynniku
przenikania ciepła U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepłą ramką
- Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków
- Wymienianą stolarkę okienną należy dostosować do nowych okien wymienionych wcześniej
- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat
- Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac będzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.
Wymienione wyżej parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań laboratoryjnych
(należy dołączyć)
3.Kontrola jakości
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych,
prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
浐Ӄ
sprawdzenie działania części ruchomych,
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
4.Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz
z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb
5.Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane
6.Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
7.Przepisy związane
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
STB- 10 Docieplenie elewacji
I. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin
zewnętrznych elewacji z tynku elewacyjnego i malowania elewacji.
Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi elementami
niezbędnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wszelkie wymagania
zgodnie z wymaganiami producenta.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładzin zewnętrznych obiektu. W szczególności:
a) ściany tynkowane.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
柰Ӄ
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w „Wymagania ogólne"
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją Projektową, SST,
obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość wykonania i montażu ścian osłonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest
wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych elementów,
- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu.
Sporządzenie dokumentacji (projektu) wykonawczej.
W ramach wykonania i montażu fasady przewiduje się:
-Wykonanie projektu wykonawczego ścian osłonowych z uwzględnieniem konstrukcji węzłów mocowania do
budynku.
Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać:
-Obliczenia statyczne elementów ściany osłonowej z założeniem obciążeń zgodnie z Polskimi Normami. Oprócz
obciążenia wiatrem i ciężarem własnym należy uwzględnić obciążenie poziome od naporu użytkowników budynku.
-Obliczenia nośności elementów kotwiących przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych elementów.
Do tych obliczeń powinny być wzięte, obciążenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanów granicznych nośności).
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-Rysunki wykonawcze fasady zawierające wszystkie niezbędne szczegóły połączenia ściany z budynkiem,
zatwierdzane przez Projektanta budynku i zarządzającego realizacją umowy.
-Rysunki wykonawcze elementów mocowania szkieletu fasady do budynku
Fasada powinny być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie zaproponowanych rozwiązań
systemowych.
2.Materiały
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej. „Wymagania ogólne”
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
2.1.Elewacje budynku
Wymagania techniczno-użytkowe
Właściwości fasady, powinny być takie, aby spełniały wymagania techniczno-użytkowe w zakresie:
-szczelności na opady, a jednocześnie przepuszczalność pary wodnej i powietrza,
-odporności na spękania od naprężeń występujących w przegrodzie zewnętrznej,
-odporności na działanie czynników atmosfery przemysłowej,
-odporności na uszkodzenie mechaniczne,
-odporności na zabrudzenia pyłami atmosferycznymi i łatwość ich oczyszczania.
-ochrony przeciwogniowej
-izolacyjności cieplnej,
-izolacyjności akustycznej – wszystkie konstrukcyjne połączenia łącznie z elementami łączącymi
należy uszczelnić, żeby uniknąć powstawaniu dźwięków poprzez różnorodne procesy ruchowe.
-higieny i zdrowotności,
-trwałości eksploatacyjnej,
㏀ӊ
-estetyki.
Płyty styropianowe i styrodurowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS , samogasnące, wsp. lambda. 0,04.
Dla płyt styrodurowych XPS wsp. lambda 0,038 Zastosować o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze
i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu
u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności
powietrza 65%.
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 mm.
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt
z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale
połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
2.2.Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską. Zaprawa powinna być dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do
partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do
wymieszania z wodą.
Siatka z włókna szklanego
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.
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2.3.Zaprawy klejące
Do przyklejenia siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas
przydatności do użycia.
2.4.Listwy narożne
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów
wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym
25x25 mm.
2.5.Listwy cokołowe
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa
cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny
mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy
montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.
2.6. Malowanie elewacji
Warstwa kolorystyczna uzyskana zostanie poprzez malowanie farbą (odpowiednio) silikonową zewnętrzną lub
silikatową.
Kolorystyka malowania: kremowy RAL1015/RGB-235,235,230.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Roboty można wykonać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu. Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację.
Przy wykonywaniu tynków mineralnych cienkowarstwowych stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie
używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi ʐ&
gipsowych:
- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej
- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej - nożyce do cięcia
siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice
długości 2 m
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
4.1.Wykonanie robót
Wykonanie tynków zewnętrznych powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w instrukcji ITB nr 336/96
i w świadectwie ITB nr 1005/94. Prace tynkarskie należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC.
Kolejność robót powinna być następująca:
- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż rusztowań
i zdjęcie obróbek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża
- przygotowanie masy klejącej
- przyklejenie siatki
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- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku
4.2.Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających powłok
malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić nową zaprawą (dotyczy budynku
istniejącego). Następnie należy zagruntować ściany emulsją gruntującą.
Przymocowanie siatki
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić
pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę
układaną pasami z zakładem min. 10 cm.
Wyprawa elewacyjna
Na warstwę zbrojoną siatką należy ułożyć wyprawę elewacyjną- tynk
5.Kontrola jakości robót
Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne”.
W trakcie wykonywania elewacji należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania
z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy elewacyjne.
Ponadto:
-widoczne powierzchnie nie powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości, zauważalnych z odległości 1m,
przy różnym oświetleniu,
-styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów,
-elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej powierzchni ściany,
-szyby zastosowane w oknach i świetlikach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć odcień i kolor
zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany,
-kamień stanowiący okładziny elewacyjne powinien mieć odcień zgodny z projektem i jednorodny na całej
powierzchni ściany
-ściana powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcją, która powinna
stanowić integralną część projektu ściany osłonowej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
-Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku.
-Dokładności pozycjonowania fasady.
-Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi.
-Poprawność wmontowania innych drobnych elementów.
-Dokładność zamocowania świetlików.
-Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem
-Wierzchniej faktury budynku czy ma gładką powierzchnię, bez zarysowań łączeń pomiędzy poszczególnymi
prefabrykatami okładzin.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
7.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia Usterek.
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować
prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość
wykonania uszczelnień.
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich
jakość w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Jeżeli, chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą, Dokumentacją
Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do ponownego odbioru.
7.1.Wymagania techniczne
Fasada niezależnie od swojej konstrukcji powinna spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące:
-odporności na uderzenia,
⽀̐
-nośności i sztywności,
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,
-trwałości eksploatacyjnej i estetyki,
8.Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej.
9.Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
Normy:
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000
Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 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-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
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PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
Inne:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Karty techniczne producentów okładzin elewacyjnych.
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie.
STE- 11 Instalacja odgromowa
1.Wstęp
Przedmiarem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji
powyższych robót. Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. Zakres robót
objętych ST dotyczy:
- wymienić w/w odcinki instalacji odgromowej na drut odgromowy DFeZn Ø8 mm;
- na połączeniu otoku oraz drutu odgromowego zastosować złącze kontrolne w obudowie;
- w razie konieczności wymienić odcinki otoku na bednarkę FeZn 30*4 mm;
- wymienić istniejący uziom otokowy od strony zachodniej i północnej z zastosowaniem bednarki FeZn 30*4 mm
oraz połączyć z uziomem otokowym przy budynku hala produkcyjna „H”.
2.Materiały
蕐ӎ
Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestatu,
powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem.
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwaniem.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności,
5.Technologia
5.1.Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego
naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach
nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych,
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cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu.
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody
niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad
szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy
uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.
Przewody odprowadzające i uziemiające.
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach
lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane.
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo
palnych.
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy
wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału
budynku
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające
montować według dokumentacji projektowej.
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich
odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia
o ściany wymuszone parciem wiatru
⽀̐
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane.
5.2.Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Badania powinny obejmować następujące czynności:
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń
elementów instalacji odgromowej
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji,
przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach
urządzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną,
pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie przekracza
50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności :
P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności.
6.Kontrola jakości
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót
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8.Odbiór
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych
- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.
8.1.Odbiór częściowy
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2.Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien :
- przygotować dokumentację powykonawczą
- przygotować komplet protokołów badań
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne)
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz je zaakceptować
- zbadać kompletność protokołów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych
pomiarów i badań
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego
蕐ӎ z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego
materiałów, wymiarów i rozmieszczenia
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń.
9.Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach
podanych.
10.Przepisy związane
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
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