Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3-go Maja 9A , 83-400 Kościerzyna

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212212-5 – Wymagania ogólne
45321000-3 – Izolacja cieplna
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 – Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. JEZIORNEJ 9

Kwiecień 2018 r.

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ocieplenia i pokrycia dachu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad pokrycia papowego wraz z ociepleniem
styropianem EPS 100 oklejanym papą, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST, są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Przy wykonywaniu dociepleń dachów z zastosowaniem styropianu należy przestrzegać zasad podanych
w Instrukcji ITB ,,Stosowanie wyrobów ze styropianu do izolacji termicznej w budownictwie". oraz
instrukcji producentów systemów ocieplania dachów. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Wykonania docieplenia dachu styropianem laminowanym papą termozgrzewalną.
Przedmiotem opracowania jest szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu
polegająca na umocowaniu do istniejącego stropu od strony zewnętrznej płyt styropianowych
laminowanych papą termozgrzewalną.
W skład zestawu wyrobów wchodzi:
- zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża,
- płyty izolacyjne
- łączniki mechaniczne,
- papa termozgrzewalna
2.1. Uwagi ogólne i przygotowanie podłoża.
Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału aż do całkowitego stwardnienia nie może
wynosić poniżej +5°C i nie wyżej niż 30°C.
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze.
Podłoże powinno być : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nośne, równe.
Przed przystąpieniem do klejenia styropianu należy usunąć istniejące pęcherze oraz zdemontować
istniejące obróbki blacharskie. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie, osuszenie
i wyrównanie nierówności podłoża. W przypadku występowania pęcherzy, należy je wyciąć, oczyścić i
wysuszyć powierzchnię, a następnie po zagruntować i po wyschnięciu gruntu nakleić łatę z papy
podkładowej.
2.2. Mocowanie płyt izolacyjnych.
Jako materiał izolujący należy zastosować płyty styropianowe Styrotop zgodnie z normą EPS 100 z
jednostronnym laminowaniem warstwą papy podkładowej na welonie szklanym z zakładkami. Płyty
styropianowe produkowane są na bazie samo gasnącego styropianu zgodnie z normą PN-B-

20ł30:1999, a docieplenia dachów płaskich na podłożu betonowym klasyfikuje się jako
nierozprzestrzeniające ognia w przypadku pożaru.
Dodatkowe wymagania:
- wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zakład papy 10 cm.
- powierzchnie płyt szorstkie,
- krawędzie płyt proste, ostre bez wyszczerbień,
- sezonowanie co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania.
Jako metodę przytwierdzania płyt styropianowych stosować klejenie i dodatkowe kołkowanie.
2.3. Gruntowanie podłoża.
Podłoże pod płyty izolacyjne powinno być : czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową.
Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który zmniejsza
przyczepność kleju.
Do gruntowania można używać takich preparatów jak: Hydrobitgum RM, Emailliy BV-extra,
Vedasin E-VA lub Dysperbit.
2.4. Klejenie styropianu.
Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości ok, 40 – 50 mm
równolegle do podłużnej osi płyt styropianowych w trzech, czterech rzędach. W strefie brzegowej
podłoża zaleca się nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego
rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości ok. 50mm na uprzednio nałożony odcinek,
od strony gdzie będzie przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego odcinka, całość
dobrze dociska się do podłoża.
Następnie dodatkowo płyty izolujące należy przymocować mechanicznie specjalnymi łącznikami do
mocowania izolacji na dachach płaskich, najlepiej stosować jest łączniki teleskopowe. Do mocowania
teleskopowego pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do betonu należy zastosować kołki GOW o
długości L=45mm oraz wkręty 4,8x100 i kołki rozporowe K08L60.
Materiał:
- wkręt – stal węglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozją
powłoką RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO)
- kołek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyższonej wytrzymałości termicznej
- końcówka do wkrętarki PH2. o długości od 100 – 350 mm.
Technologia mocowania:.
Optymalna ilość łączników zawiera się we właściwym dopasowaniu ilości do stref dachu z normy
wiatrowej DIN 1055, i tak:
- w strefie narożnej stosujemy 9 szt./ m2
- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2
- w strefie środkowej stosujemy 3 szt./ m2
Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 m, max. 4 m.
W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod płytami należy zastosować kominki
wentylacyjne w ilości 1 szt. na 30 m2 dachu.
2.5. Warstwa kryjąca.
Po zamocowaniu płyt styropianowych można przystąpić do wykonania obróbek blacharskich oraz
wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Stosowane papy wierzchniego krycia
na styropianie laminowanym powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie wymaganymi
dokumentami. Stosować termozgrzewalne papy na osnowie z tkanin poliestrowych gr. 5,2mm
gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne 900 [N/5] cm, rozciąganie
poprzeczne 900 [ N5/ cm] łamliwość w niskich temperaturach –30 stopni temperatura mięknięcia + 120

stopni, które wyróżniają się długim okresem użytkowania uwarunkowanym wysoką odpornością na
promienie ultrafioletowe.
2.6. Uwagi końcowe.
Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża oraz stosowaniem zapraw i klejów montażowych
powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiału oraz z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wszelkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas prowadzenia robót winne być konsultowane z
projektantem bądź zamawiającym.
3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
3.1. Papa termozgrzewalna podkładowa:
- typ osnowy: tkanina poliestrowa190g/m2,
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,
- siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N,
- odporność na zginanie na zimno -30oC,
- odporność na wysokie temperatury: 70oC,
- grubość: 4,0 mm +- 5%,
- ciężar: 4,9 kg/m2,
- szer. rolki 1,0 m
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
3.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
- typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2,
- masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,
- siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N,
- odporność na zginanie na zimno 0oC,
- odporność na wysokie temperatury: 70oC,
- grubość: 5,0 mm +- 5%,
- ciężar: 5,4 kg/m2,
- szer. rolki 1,0 m
- posypka mineralna
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
3.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania – wg PN-74/B-24622
3.4. Lepik asfaltowy na gorąco wg PN-B-24625:1998
4. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego
rodzaju robót zgodnie z przedmiarem robót.
5. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentów materiałów.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla
poszczególnych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w przedmiarze robót .
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem
technicznym i zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość,
nie mogą być dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.
7. Odbiór robót
7.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później
będzie niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- stanu podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem.
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one
obejmować sprawdzenie:
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót pokrywczych (projektem budowlanym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- dokładności i szczelności pokrycia.
Odbiór gotowego pokrycia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót,
przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno być odebrane, jeżeli
wszystkie właściwości pokrycia są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych,
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie nie powinno być przyjęte.

8. Pakowanie i przechowywanie
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
normie lub świadectwie.
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie, odległość
między stosami - 80 cm.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
9. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,55 mm można wykonywać o każdej
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
10. Odprowadzanie wód opadowych.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w brązowym powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
12. Podstawa płatności
Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez
Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki płatności będą sprecyzowane w
Umowie o wykonanie robót budowlanych.
13. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

