
 1 

    

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                           SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

                        WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

                                               

 

                                                     

 

 

                                                  NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 DOCIEPLENIE PODDASZA I IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

                           W BUDYNKU MIESZKALNYM KATEGORII I  

                               W GDYNI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 73 

      NA DZIAŁCE NR 1612, OBRĘB 0030 WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

              INWESTOR:                       GMINA MIASTA GDYNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          DATA    27.07,2021                    

 



 2 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                            

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DOCIEPLENIA COKOŁU BUDYNKU MIESZKALNEGO KATEGORII I W GDYNI  UL. 

DĄBROWSKIEGO 73 

 

IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN 

KOD CPV     45321000-3 

 

 

           SPIS TREŚCI 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Zakres prac przygotowawczych 

       5.3  Zakres robót zasadniczych 

       5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

       5.5  Docieplenie cokołu 

5.6 Kolejność realizacji robót 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z ociepleniem cokołu w budynku 

mieszkalnym, kategorii I w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73 metodą bezspoinową 

BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie ocieplenia cokołu w budynku mieszkalnym, kategorii I 

w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73 

 

-zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrębie budynku 

-przygotowanie powierzchni ściany cokołu- zmycie, szczotkowanie, skucie 

odspojonych, starych tynków i ich uzupełnienie 

-próba klejenia płyt ze styropianu 

-przygotowanie masy klejącej 

-mocowanie listew krawędziowych 

-przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm na cokole  

-dodatkowe mechaniczne zamocowanie płyt do podłoża za pomocą łączników 

rozporowych 

-naklejenie siatek z włókna szklanego i zatopienie w masie klejącej 

-wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej tynk cienkowarstwowy mineralny 

barwiony w masie o strukturze baranek średnioziarnisty  lub malowany farbą 

elewacyjną 

-uporządkowanie terenu po pracach dociepleniowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są  

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami umowy.. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

          Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   
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          zgodność z postanowieniami umowy i obowiązującymi normami oraz  

          zaleceniami  inspektora nadzoru.  Roboty  powinny  być  wykonane   

          zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności  za wyniki działania 

w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie roboty o charakterze zanikającym muszą być zgłaszane do odbiorów 

cząstkowych. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Materiały do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą BSO – bezspoinowy 

system ociepleń budynków powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

aktualnymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Każda partia materiałów 

powinna być dostarczana na budowę z atestem – certyfikatem stwierdzającym 

zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 

aprobat. 

UWAGA.  Ilekroć  w  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysie inwestorskim   

określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  

dopuszcza się rozwiązania równoważne o ile nie wpłynie to niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót.  

Dostawa i magazynowanie materiałów 

• materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w  

oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi  

etykietami,  

• mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie  

zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres  

wskazany  na  etykiecie.  Pojemniki  należy  chronić  przed  bezpośrednim  

wpływem promieniowania słonecznego,  

• zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach  

chronionych  przed  wilgocią  nie  dłużej  niż  przez  okres  wskazany  na   

etykiecie,  

• minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej + 4 0C,  

• płyty styropianowe i płyty z wełny mineralnej podczas przechowywania chronić 

przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 

 

Zaprojektowane materiały zostały szczegółowo wyspecyfikowane w  dokumentacji 

projektowej:   

− gotowe mineralne zaprawy klejowo-szpachlowe  do przyklejania płyt 

styropianowych oraz do zatapiania siatek z tkaniny szklanej w warstwie na płytach 

styropianu   

− polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm o współczynniku przewodzenia ciepła                                     
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λ ≤ 0,035[W/mK)] lub styropian EPS fundament o podwyższonej odporności na 

wilgoć i korozję biologiczną- docieplenie cokołu 

− kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych o przekroju 25x25mm 

gr. 0,5mm 

-  kołki łącznikowe- do mechanicznego mocowania płyt z wełny mineralnej i 

styropianowych do podłoża, należy stosować łączniki stalowe wkręcane o 

odporności ogniowej 0,5 godziny, o długości zapewniającej zakotwienie ich w 

konstrukcji ściany , oraz dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB 

− siatka z włókna szklanego. Rodzaj splotu siatki gazejski. Powierzchnia włókien 

zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego.  

Wymiary oczek siatki: 4 x 3,Smm - 4 x 4mm. Wymiary siatki: szerokość 100cm, 

długość nie mniej niż 50m. Barwa siatki – biała.   

Nie dopuszcza się zamiennych zastosowań - z siatką polipropylenową, wobec 

licznych negatywnych efektów porealizacyjnych takiej zamiany. 

− mieszanka tynkarska cienkowarstwowa mineralna faktura baranek średnioziarnisty 

barwiona w masie lub malowana farbą elewacyjną o kolorystyce podanej w 

dokumentacji projektowej lub po uzgodnieniu koloru z Inwestorem. 

  

 

3. SPRZĘT 

               Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko,    

zarówno w miejscu  tych  robót,  jak  i  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych.  

               Sprzęt  z  którego  korzystał  będzie  wykonawca  ma  być  utrzymany  w  dobrym  

stanie, posiadać,  jeśli  to  konieczne,  aktualne  badania  techniczne,  być  zgodny  z  

normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 

BHP. 

 

 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu        

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

       5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.  Zakres prac przygotowawczych  

Do  zakresu  prac  przygotowawczych  należą następujące czynności:  

• zorganizowanie zaplecza budowy    

• dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i   

sprzętu budowlanego 
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5.3.  Zakres robót zasadniczych 

Do zakresu robót zasadniczych które należy wykonać należą następujące czynności:  

• izolacja  termiczna  cokołu płytami styropianowymi XPS lub EPS gr. 5 cm  

 

5.4.  Warunki techniczne wykonania robót  

• Temperatura  podłoża  i  otoczenia  w  czasie  pracy  i  przez  następne 24  godziny  

powinna  wynosić  powyżej  +5 stopni C.  W  tym  czasie  elewację należy chronić przed 

zamoczeniem i uszkodzeniem.  

• Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu  ostatecznego  

zakończenia prac 

• Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.   

• Podłoże pod docieplenie powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +-  6  mm  na  

promieniu  1,2  m,  wolne  od  wykwitów.  Ubytki  powinny  być uzupełnione za pomocą 

odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru.  

• Przed  przystąpieniem  do  przyklejania płyt  styropianu  należy  przeprowadzić  

próbę  przyczepności  kleju  do  podłoża.  Płyty powinny  tworzyć ciągłą powłokę 

termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić 

materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.   

• Powierzchnia  powłoki  termoizolacyjnej  powinna  być  równa,  należy  ją sprawdzić 

przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.  

• Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył 

dokładnie usunąć.  

• Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw 

takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić 

odpowiednią liczbę pracowników . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i 

nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału 

pochodzącego z tej samej serii. 

 

5.5 Docieplenie cokołu 

Należy ocieplić  cokoły na wysokość ok. 0,40 m od poziomu przyległego terenu + 1,0 m 

poniżej 

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do 

klejenia płyt styropianowych. 

Zastosować polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm o współczynniku przewodzenia ciepła                                     

λ ≤ 0,035[W/mK)] lub styropian EPS fundament o podwyższonej odporności na wilgoć i 

korozję biologiczną 

        Klejenie należy rozpocząć od dołu.  

Masę  należy  nakładać  punktowo  na  płyty,  a  następnie  dociskając  je  ruchem  

kolistym przykładać do podłoża. Zalecane jest wykonanie próby polegającej na 

przyklejeniu 3 próbek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po 

trzech dniach. Na cokole wykonać tynk cienkowarstwowy silikatowy o strukturze 

średnioziarnistej lub mineralny wykonany na podwójnej warstwie systemowej siatki z 

włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejąco-szpachlowej np. KOMBI HYDRO 

STOP. 

Tynk mineralny barwiony w masie lub biały pomalować farbą elewacyjna. 

Alternatywnie dopuszcza się pokrycie cokołu płytkami ceramicznymi- do uzgodnienia z 

Inwestorem  
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      5.6.   Kolejność realizacji robót 

 

    5.6.1.   Przygotowanie do realizacji. 

 

            Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 

  -   zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą; 

  -   wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża; 

  -   wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży; 

-   ściany  należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie  należy zmyć     

silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i  spłukać pod 

ciśnieniem 

- na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek  

    lub sznura murarskiego. Otwory w ścianach po demontażu kołków   

    rozporowych należy wypełnić masą silikonową; 

- zgodnie ze Świadectwem 533/94, ubytki lub uskoki na złączach 

prefabrykatów większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy 

cementowej.  

 

5.6.2  Przyklejenie  płyt  styropianowych na cokole 

  

  -   Przyklejenie płyt masą klejowo-szpachlową; 

  -   Przyklejenie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbą przyczepności; 

  -   Układ na ścianie – w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku; 

-  Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu 

kleju) 

   

    5.6.3.   Przyklejenie siatki. 

 

Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą szpachlową nałożyć 

siatkę i „wtapiać” ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna od 

śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności. 

                         Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma 10 cm.  

                          

 

    5.6.4.   Przyklejenie kątowników aluminiowych. 

 

W celu dodatkowego zapewnienia naroży i krawędzi przed uszkodzeniem, 

należy zamontować kątowniki aluminiowe z siatką. ( stosować zgodnie z zaleceniami  

producenta systemu). Naroża należy pokryć masą klejąco-szpachlową, a następnie 

wcisnąć kątowniki w świeżą masę i zagładzić, dbając jednocześnie o zachowanie 

pionu i poziomu obrabianych krawędzi. 

 

  

    5.6.5.   Układanie masy tynkarskiej. 
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Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej 

ścianę należy zagruntować podkładem wg zaleceń producenta. Podłoże musi być 

suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. 

Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie 

należy mieszać masy z innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w      

warstwie równej grubości ziarna i zacierać. Faktura tynku – baranek o ziarnistości  

1,5-2,0 mm.- tynk cienkowarstwowy mineralny barwiony w masie lub 

cienkowarstwowy mineralny malowany farbą elewacyjną . 

 

Tynku nie można układać: 

-   w temperaturze poniżej + 8 OC; 

-   w temperaturach powyżej + 25 OC; 

-   przy dużym nasłonecznieniu: 

-   podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia: 

-   przy silnym wietrze. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

 6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na 

budowę   odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 

Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 

materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać 

sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

 

      6.2. Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a 

mianowicie: 

 

              - przygotowanie podłoża do ocieplenia (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie 

ubytków,  wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym); 

    -  przyklejenie płyt styropianowych; 

    -  wykonanie kołkowania płyt i montaż kątowników aluminiowych  

    -  wykonanie warstwy zbrojącej z siatką; 

    -  wykonanie  gruntowania; 

    -  wykonanie wyprawy tynkarskiej; 

   -  wykonanie  gruntowania pod malowanie  

   - wykonanie malowania elewacji w przypadku zastosowania tynku mineralnego 

białego 

 

 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 

koniecznym. 

 

Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości 

powierzchni, układu i szerokości spoin. 

 

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 

rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 

szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób 

wyrywania łączników. 
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na : sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 

siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 

zbrojącej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojącej przed 

przystąpieniem do dalszych prac. Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku 

warstwy tynkarskiej. 

 

Kontrola wykonania  gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 

gruntowej i jej skuteczności. 

 

 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być 

zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

 - odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej ( łata długości 2,0 m); 

 - odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 

1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku; 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji – 10 mm; 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 

budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

 

Kontrola wykonania  malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 

barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 

faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 

świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica 

systemu od płaszczyzny(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 

warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 

zawartymi w umowie. 

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej 

krawędzi warstwy docieplanej. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, 

większe niż 1 m2. 

Ochronę narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót dociepleniowych: 
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 -   przygotowanie podłożą; 

 -   przyklejenie płyt styropianowych 

 -   przygotowanie ściany pod warstwę zbrojącą-kołkowanie płyt 

 -   wykonanie warstwy zbrojącej z siatki 

 -   wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej; 

 -   gruntowanie (ewentualne) pod malowanie; 

 -   malowanie ( ewentualne) powierzchni, 

 

  

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z 

technologią wykonanie robót. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 

wykonawcę gwarancja. 

 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian./ cokołu/ 

 

  

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

Instrukcja ITB Nr 334/2002 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”. 

Tkanina – siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej – PN-92/P-85010 

Płyty z wełny mineralnej  PN-91/6363-02 

Płyty styropianowe – PN-B-20132:2005  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  BUDYNKU MIESZKALNEGO KATEGORII I 

W GDYNI , UL. DĄBROWSKIEGO 73 

 

 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I WODOCHRONNA CZĘŚCI PODZIEMNYCH I 

                                                   PRZYZIEMI BUDYNKÓW 

                                                      KOD CPV     45260000-7 
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1.    IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA 
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1.2. Zakres robót objętych ST 

1.3. Materiały 

1.4. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej 
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2.4. Odbiór robót 

 

 

             Prace dodatkowe 

 

3. ROZBIÓRKA ŚCIAN STUDZIENEK PRZYOKIENNYCH, NAWIERZCHNI 

BETONOWEJ – OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, SCHODKÓW BETONOWYCH 
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4.1. Wstęp 

4.2. Materiały 

4.3.  Technologia wykonania robót 

4.4 Odbiór robót 
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1. IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA  POZIOMA 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych  murowanych z 

cegły ceramicznej w budynku mieszkalnym, kategorii I w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73      

 

1.2 Zakres robót objętych ST: 

 

1.2.1 Izolację przeciwwilgociową poziomą ścian wykonać metodą iniekcji 

grawitacyjnej w murze z cegły według kolejności: 

1.2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych. 

1.2.1.2 Trasowanie otworów. 

1.2.1.3 Odwierty wiertłem średnicy 20-23mm w odstępach 10-15cm, na 

głębokości muru (do minus 5 cm) pod katem 15 - 30o do poziomu 

podłogi lub posadzki. 

1.2.1.4 Oczyszczenie otworów. 

1.2.1.5 Płukanie wodą. 

1.2.1.6 Określenie stopnia zasolenia i zawilgocenia ścian w celu 

przygotowania aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej. 

1.2.1.7 Przygotowanie wstępne aktywatora. 

1.2.1.8 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej. 

1.2.1.9 Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu). 

1.2.1.10 Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną. 

1.2.1.11 Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych 

pracami. 

1.2.2 Zasady wykonywania robót. 

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny być wykonane na 

podstawie instrukcji producenta materiałów. Zaleca się wykonanie izolacji z zastosowaniem 

materiałów o gwarantowanej jakości jednego systemu izolacji.  

Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                   

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

1.3 Materiały 

  - płyn do iniekcji grawitacyjnej CO 81 lub inny o podobnych właściwościach 

 

1.3.1 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 

jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji. 
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1.3.2 Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli 

dostarczonych materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

1.4 Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej  metodą iniekcji grawitacyjnej: 

1.4.1 Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na 

wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o 

średnicy 20-23mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w 

odstępach średnio co 13 cm w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli 

zasolenie murów jest większe niż 0,5%lub gdy nie wykonuje się pomiarów 

zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku 

minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić 

co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm 

oraz pod kątem 15°-30° do poziomu. 

1.4.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka 

iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 

0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą 

przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować 

z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

1.4.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 

minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z 

cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich 

proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć 

konsystencję łatwo samopoziomującą się w naczyniu i łatwo wylewającą się 

z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie 

środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. 

Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym 

(flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie 

(przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej 

konsystencji. 

1.4.4 Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją 

zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

 

1.5 Odbiór robót 

1.5.1 Odbiory częściowe. W przypadku robót tzw. „zanikających", które muszą być 

wykonane przed zakończeniem całości robót należy przeprowadzić ich odbiór 

częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją, użyciu 

właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz 

zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach 

niniejszych warunków technicznych. Po dokonaniu odbioru sporządza się 

protokół z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich 

usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 

1.5.2 Odbiór końcowy. Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru 

końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

1.5.2.1 zgodność wykonania robót ze specyfikacją  

1.5.2.2 protokoły wykonanych prób i badań; 
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1.5.2.3 świadectwa jakości, wydane przez dostawców materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu                           

do stosowania w budownictwie. 

 

Metody i zakres kontroli: 

 

Badania izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej 

zgodności z ST i według instrukcji producenta jak również - stosownych aprobat 

technicznych. 

 

Przepisy związane i obowiązujące: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA  

 

2.1 Wstęp. 

 

W podrozdziale opisano wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych. Element dotyczy wykonania izolacji fundamentów w budynku 

mieszkalnym, kategorii I w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73        

 

2.2 Materiały.  

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania izolacji i robót towarzyszących 

mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

2.2.1 preparat gruntujący podłoże IZOHAN IZOBUD BR lub równoważny  

            2.2.2   masa do izolacji przeciwwilgociowych  pionowych IZOHAN IZOBUD IMS                    

lub równoważna; 

            2.2.3    membrana kubełkowa 

 

2.3 Technologia i ogólne wymagania wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej. 

 

 W pierwszej kolejności należy rozebrać nawierzchnię betonową i z kostki brukowej, odkryć 

ściany fundamentowe przez odkopanie do głębokości izolacji poziomej. Odkopane ściany 

przy pomocy szczotki drucianej oczyścić z przylegającego gruntu, kurzu, tłuszczu, powłok 

malarskich itp., następnie wypełnić brakujące spoinowanie między cegłami/ ok. 30%/ 

i pozostawić do osuszenia. Po osuszeniu ścian należy przystąpić do izolowania powierzchni 

ścian przez nanoszenie powłok  bitumicznych za pomocą szczotek , pędzla lub natrysku. W 

pierwszej kolejności należy zagruntować podłoże IZOHAN IZOBUD BR lub podobny.  

Izolację pionową powłokową wykonać z IZOHAN IZOBUD IMS  lub równoważnego środka 

i zabezpieczyć membraną kubełkową. Izolację pionową należy wykonać od zewnątrz, do 
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wierzchu ściany cokołu budynku.  Po wykonaniu izolacji należy ułożyć nawierzchnię z kostki 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm  ze spadkiem 3% od strony 

budynku.-chodnik i opaska wokół budynku 

 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady:  

 

2.3.1 Izolacja powinna stanowić ciągłą i szczelną powłokę oddzielającą budowlę lub 

jej część od wody, pary wodnej lub gruntu. 

2.3.2 Izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinna 

pękać, a jej powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub 

wybrzuszeń. 

2.3.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 

instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w 

sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub 

elementami i izolacją.  

2.3.4 Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 

umożliwiających prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być 

niższa niż: - 5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu 

lepiku na gorąco. 

2.3.5 Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

2.4 Odbiór robót. 

2.4.1 Odbiór materiałów: 

 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 

na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są:               

 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności i aprobata techniczna. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym                 

 lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 

muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin 

przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

2.4.2 Odbiór izolacji przeciwwilgociowych: 

 Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części 

izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. 

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

2.4.2.1  sprawdzenie wytrzymałości, równości i czystości podkładu,  

2.4.2.2 sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz 

dokładności jej połączenia z podkładem (dokonać próby wodnej), 

2.4.2.3  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji 

przez rury, wpusty, itp.; 

2.4.2.4  sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin 

dylatacyjnych; 
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2.4.2.5  sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym 

temperatury otoczenia. 

 

 Metody i zakres kontroli: 

 

Badania izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej 

zgodności z ST i według instrukcji producenta jak również - stosownych aprobat 

technicznych. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolowanej ściany. 

 

 

 

Przepisy związane i obowiązujące: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ROZBIÓRKA ŚCIAN STUDZIENEK PRZYOKIENNYCH, NAWIERZCHNI 

BETONOWEJ – OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, SCHODKÓW BETONOWYCH 

WEJŚCIOWYCH 

 

3.1 Wstęp 

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót  

rozbiórkowych ścian betonowych / studzienek przyokiennych/ , elementów betonowych, 

nawierzchni betonowej – opaski betonowej i schodków betonowych przy realizacji zadania 

izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym, kategorii I w Gdyni przy ul. 

Dąbrowskiego 73.      

 

 

3.2 . Materiał.  

 

Elementy betonowe z betonu Bl0 

 

3.3 Technologia i ogólne wymagania wykonania rozbiórek. 

 

Rozbiórki elementów betonowych , nawierzchni należy wykonać sposobem ręcznym. 

W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać w szczególności warunki BHP. Gruz 

betonowy i ceglany należy składować osobno, zadbać aby nie uległ zanieczyszczeniu. Gruz 

betonowy i ceglany należy rozdrobnić na bryły nie większe niż 10 cm (maksymalny wymiar). 

  

3.4 Odbiór robót.  

 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
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3.4.1 sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór 

ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP); 

3.4.2 sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału 

i grupy oraz określenie ich ilości. 

 

 

 

 

4. REMONT  CHODNIKA I OPASKI BETONOWEJ 

 

4.1 Wstęp 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót nawierzchniowych 

odtworzeniowych chodnika i opaski  wokół budynku z kostki betonowej gr. 8 cm przy 

realizacji zadania izolacji ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym, kategorii I w 

Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73.      

 

4.2 Materiały 

4.2.1 Do remontu cząstkowego nawierzchni należy użyć: 

-  kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

-  do wypełniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-

11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3, piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [2], 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [5]. 

 

4.3 Technologia wykonania robót 

Wykonanie remontu  nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

 - rozebranie  nawierzchni betonowej  

 - przed ułożeniem nawierzchni należy wykonać korytowanie oraz profilowanie i  

   zagęszczenie podłoża 

 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wypełnieniem spoin oraz pielęgnację 

nawierzchni z wykonaniem spodków w kierunku studzienek  i od budynku 

 

4.4 Odbiór robót 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-roboty rozbiórkowe nawierzchni 

-wykonanie koryta i podsypki pod nową nawierzchnię 

Odbiór końcowy nawierzchni. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z dociepleniem dachu w budynku 

mieszkalnym, kategorii I w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie docieplenia dachu w budynku mieszkalnym, kategorii I 

w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 73 

 

-rozebranie istniejących płyt obiciowych na strychu 

-fragmentaryczna naprawa desek ok. 10 % powierzchni 

-impregnacja grzybobójcza i ognioochronna drewna konstrukcyjnego 

-ocieplenie połaci pochyłych dachu. Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z  

ułożeniem wełny w strefach miedzy krokwiami  od strony strychu.  

Zalecana grubość ocieplenia 24 cm (12+12), 

-ułożenie izolacji z foli paroizolacyjnej 

-obudowa z płyt gipsowo-kartonowych 2xGKF na ruszcie systemowym 

-uporządkowanie terenu po pracach dociepleniowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są  

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami umowy.. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

          Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   

          zgodność z postanowieniami umowy i obowiązującymi normami oraz  

          zaleceniami  inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności  za wyniki działania 

w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  
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• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie roboty o charakterze zanikającym muszą być zgłaszane do odbiorów 

cząstkowych. 

 

 

 

2. MATERIAŁY. 

 

Materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją projektową 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

Materiały do docieplenia dachu powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

aktualnymi Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Każda partia materiałów powinna 

być dostarczana na budowę z atestem – certyfikatem stwierdzającym zgodność właściwości 

technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat. 

Dostawa i magazynowanie materiałów 

• materiały  powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,  

• płyty z wełny mineralnej podczas przechowywania chronić przed płomieniem i 

uszkodzeniem krawędzi. 

 

Zaprojektowane materiały zostały szczegółowo wyspecyfikowane w  dokumentacji 

projektowej: 

 

2.1. Materiały podstawowe 

2.1.1. Folia paroizolacyjna 

2.1.1.1. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy 

zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału  

termoizolacyjnego od strony wnętrza. 

2.1.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 

wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 

24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, 

i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.1.2. Folia wiatroizolacyjna 

2.1.2.1. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność 

pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie 

wzdłuż 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny 

B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.1.3. Wełna mineralna 

2.1.3.1. Wełna mineralna niepalna klasa A1; _= 0,035 W/(m K) gr. 12 i 12cm, gęstość 

powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 

2.8.4. Materiały uzupełniające 

2.8.4.1. łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 

2.8.4.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 

dostawców lub producentów. 
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3. SPRZĘT 

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko,    zarówno  w  

miejscu  tych  robót,  jak  i  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych.  

Sprzęt  z  którego  korzystał  będzie  wykonawca  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie,  

posiadać,  jeśli  to  konieczne,  aktualne  badania  techniczne,  być  zgodny  z  normami  

ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.  Zakres prac przygotowawczych  

Do  zakresu  prac  przygotowawczych  należą następujące czynności:  

• zorganizowanie zaplecza budowy    

• dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i   

sprzętu budowlanego 

 

5.3.  Zakres robót zasadniczych 

Do zakresu robót zasadniczych które należy wykonać należą następujące czynności:  

• izolacja termiczna dachu wełną mineralną gr. 2x12cm  

 

5.4   Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych na poddaszu należy rozebrać istniejącą  

wewnętrzną obudowę powierzchni ukośnych dachu wykonaną z płyt wiórowo-cementowych i 

koniecznie trzeba sprawdzić stan więźby dachowej oraz szczelność pokrycia dachowego i 

dokonać niezbędnych napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieczyć preparatami 

ogniochronnymi, grzybo- i owadobójczymi. 

5,4.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające 

przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji 

powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych 

oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą 

powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

5.4.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do 

zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie 

środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno 
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być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją  

naukowobadawczą. 

5.4.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną Wszystkie elementy z drewna stosowane 

w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość 

zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji 

z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników 

metalowych. 

5.4.5   Elementy pochodzące z rozbiórki należy usuwać systematycznie bez składowania ich  

wewnątrz budynku na stropie. 

5.4.6. Aby izolacja dachu była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak 

właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość 

wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego 

montażu. 

5.4.7. Przy ociepleniu elementów dachu należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian 

zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, 

powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz 

większą ilość pary wodnej. 

5.4.8. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i 

odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatroizolacyjną będącą w pełni  

paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną. 

5.4.9. Jeżeli wysokość krokwi nie jest wystarczająca, aby zmieściła się pomiędzy połacią 

dachową 

a płytą gipsowo-kartonową warstwa wełny o żądanej grubości to dla zwiększenia tej  

przestrzeni należy użyć specjalnych wieszaków systemowych do podwieszania profili  

stalowych ,do których mocowana jest płyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli  

dodatkowo na wyeliminowania pęknięć na łączeniach płyt pod wpływem pracy 

dynamicznych 

elementów dachu podlegających wpływom uderzeń wiatru i zmian temperatury. 

5.4.10. Zalecana grubość termoizolacji w dachu skośnym wynosi co najmniej 24 cm co 

można 

uzyskać dzięki dwóm warstwom wełny: między krokwiami do 14 cm, plus w dodatkowej 

warstwie co najmniej 10 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montażu płyt  

gipsowo-kartonowych umożliwia ułożenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm. 

5.4.11. Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się  

wykonać w formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie 

wsporczym. 

z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-

kartonowych). 

 

 

5.5  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

- Demontaż starych płyt obiciowych 

- Ułożyć folie paroizolacyjną na stropie, 

- Ułożyć maty z wełny mineralnej o gr 12 cm 

- Ułożyć płyty z wełny mineralnej o gr 12 cm 

- Zlikwidować mostki termiczne od ścian zewnętrznych poprzez wyizolowanie wełną 

mineralną 

-Ułożenie izolacji z foli paroizolacyjnej 

-Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych 2xGKF na ruszcie systemowym 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

 6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę   

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Sprawdzeniu powinna 

podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej 

przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej 

oraz ilościowej. 

 

6.2. Błędy przy wykonywaniu robót 

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu 

skośnego wełną mineralną: 

-montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 

-stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich  

niejednakowym rozstawie, 

-niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża 

zdolność materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 

-brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w 

systemie wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym  

pochyleniu), 

-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą 

strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony 

ciepłej, 

-montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie 

nadmiernej wilgoci, 

-nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia 

paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

 

       

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

 

Powierzchnię docieplenia dachu oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni dachu.. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem 

innych robót wykończeniowych. 

  

 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia dachu 

 

  

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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Instrukcja ITB Nr 334/2002 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”. 

Tkanina – siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej – PN-92/P-85010 

Płyty z wełny mineralnej  PN-91/6363-02 

Płyty styropianowe – PN-B-20132:2005  

1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej. 

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 

wełny mineralnej. 

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny 

mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych 

i obliczeniowych wartości cieplnych. 

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - 

wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych 

i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 

uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 

obliczania. 

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 

instalacji wentylacyjnej. 

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 

109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  

Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych. 
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