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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót termomodernizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie
robót budowlano ustalonych z inwestorem.
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
-

Roboty tynkarsko-malarskie
Roboty dekarsko blacharskie
Roboty dociepleniowe

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i
atestami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót,
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
.
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru.
1.11.Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca
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będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.
4. Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz
wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów
celu dokonania kontroli jakości.
6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych materiałów
wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy/robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy/robót będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy/robót będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika
budowy/robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Uwaga dziennik budowy jest elementem koniecznym tylko dla prac budowlanych, których
wykonanie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje
konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi wstępnemu,
- odbiorowi końcowemu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE
1 Materiały
.
1.1. Materiały do malowania:
Do malowania elementów budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-C-81901:2002.
• farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej
do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
1.2 Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p.
1.1,
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z
odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
2.0

Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

3.0

Transport
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0

Wykonanie robót

4.1

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowią:
• tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
• drewno
• elementy metalowe
.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku przedszkola „Tęczowa trójeczka”

7

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy,
tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych
zanieczyszczeń.
3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam
tłuszczu.
4.2.

Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie
tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży,
a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika
budowy/robót.

4.3

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża
nie była wyższa niż 20°C.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych pod
malowanie jest nie większa niż :
- podano w tablicy 1,
- dla podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 4.1
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania
Lp.

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczanych
1. Wodą
2. Farby na spoiwach mineralno - organicznych

Największa wilgotność
podłoża, w % masy
4
4
.
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Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych
źródeł ognia.
4.4

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie w budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby
i żądanej jakości robót.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle,wałki, agregaty
malarskie ),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m²,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia w zakresie bhp,
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

4.5.

Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń pęcherzy i zmarszczeń,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

5.0
5.1

Kontrola jakości
Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać
w następujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu,
.
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Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienia,
zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,
• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni ,
• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez
przetarcie powierzchni suchą, czysta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do
Dziennika budowy/robót.
5.2

Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.2.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz reemulgację ,
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża . Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
5.3.1. Zakres kontroli i badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej
niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
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•

sprawdzenie odporności na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle
rozproszonym barwi i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym
do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,jeżeli na szmatce nie
wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą , jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.
a) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny ,a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wysunięciu cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli
i badań.
5.4

Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy
uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,
należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

6.0

Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność
wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu
ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego
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odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

7,0

Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

8.0

zabezpieczenia folią
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie zapraw
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin
uporządkowanie stanowiska pracy.

Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C 81901:2002
PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku przedszkola „Tęczowa trójeczka”

12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DEKARSKO-BLACHARSKICH
1.Wymagania ogólne
1.1.Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2.Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót dekarskich i blacharskich
oraz montażu rynien i rur spustowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej:
- demontaż i ponowny montaż rur spustowych na budynku
- wykonanie obróbek blacharskich na daszku nad wejściem do budynku
- wykonanie parapetów okiennych
2.Materiały
Blacha powlekana grubości 0,55 mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej.
3.Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski : nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy młotek, poziomnice,
piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapicerskie, wałki lub szczotki dekarskie, szczotki z
miękkim włosem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na
stelażu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.
4.Transport
Załadunek, transport, rozładunek rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się
tak aby zachować dobry stan techniczny.
5.Wykonanie robót
Szczegółowy zakres robót przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.
5.1.Ogólne warunki wykonania robót blacharskich
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości
pochylenia połaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny być zabezpieczone w sposób
umożliwiający przemieszczenie. Ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z
obszaru dylatacji.
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na
pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabkę lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać
na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów mogą być z wydrą lub bez wydry.
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5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się potrzebny sprzęt.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być
mniejsze niż 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m. Wpusty dachowe
powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza
wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponad
dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur spustowych,
rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych
powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ
wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94702:1999 i PN-B-94701:1999. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur
spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone indywidualnie
na podstawie PN-92/B-01707.
6.Kontrola jakości
6.1.Wymagania ogólne
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy/robót.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/ dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku
budowy/robót:
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy/robót.
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6.2.Zasady kontroli jakości
Kontroli jakości wykonania podlega:
- sprawdzenie połączeń
- sprawdzenie ułożenia dachówki i pozostałych warstw
7.Jednostki obmiaru
jednostką obmiaru jest:
(m2) obróbki blacharskie, ilość zamontowanych elementów
(m2) powierzchnia pokrycia dachu
8.Odbiór robót
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce
obmiarów kontroli z dokumentacją techniczną.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywna.

9.Przepisy wiązane
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRACE DOCIEPLENIOWE
1.

Zakres rzeczowy robót ocieplenia - elewacji.
1.1 W zakres prac ociepleniowych wchodzą:
a)
b)
c)
d)
e)

Metoda lekka mokra (styropian) - ocieplenie ścian zewnętrznych styropian 12 cm.
Metoda lekka mokra (styropian) - ocieplenie cokołu styropian 8 cm.
Ocieplenie ościeży styropian 3 cm
Docieplenie stropodachu systemowe 14 cm z papą termozgrzewalną
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2. Warunki wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych.
Na istniejące podłoże należy wyłożyć masę klejowo-szpachlową jako podkład pod warstwę
styropianu. Zastosować styropian FS (samogasnący) typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia
elewacji zastosować styropian 12 cm. Kołkowanie styropianu wykonać w ilości minimum 6 szt.
na 1 m2. Długość kołków dobrać w ten sposób aby ich zakotwienie w ścianach zewnętrznych
wynosiło minimum 5 cm.
Na styropian wyłożyć powtórnie masę klejowo-szpachlową do przymocowania siatki z włókna
szklanego. Po wyschnięciu podłoża narzucić tynk mineralny wg załączonych rysunków.
Narożniki budynku, okien, drzwi wyposażyć w systemowe wzmocnienia kątowe z profili
aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniającej przyklejone pod katem 45o w narożnikach
otworów ściennych.
Całość wzmocnić siatką z włókna szklanego. Na tak przygotowane podłoże nanieść podkład
gruntujący a następnie tynk (szlachetny specjalny) na podkładach wg kart informacyjnych w danym
systemie.
3.Warunki wykonywania docieplenia stropodachu.
a. Przygotowanie podłoża:

• podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń
przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,
• podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,
przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,
• w narożach wewnętrznych ścian i w miejscach przejścia mocowania izolacji z powierzchni poziomej
na pionową, należy wykonać zaokrąglenia o promieniu 4−6 cm z zaprawy cementowej (uwaga ta nie
dotyczy obróbek z pap zgrzewalnych na dachach, gdzie zaleca się stosowanie w tych miejscach klinów
styropianowych lub z wełny mineralnej
• podłoże betonowe musi być dojrzałe, a jego wilgotność przed ułożeniem papy mniejsza niż 6%,
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• podłoże betonowe, na którym będą układane warstwy hydroizolacji z mas asfaltowych lub papy
asfaltowej należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń, tłustych plam, wody, następnie zagruntować,
wykluczając zastosowanie zarówno do gruntowania, jak i do wykonania warstw izolacyjnych, środki
zawierające rozpuszczalniki wszędzie tam, gdzie do izolacji termicznej stosowany będzie styropian lub
polistyren ekstrudowany,
• podłoże z elementów murowanych musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność warstw izolacyjnych; podłoże z elementów murowanych należy przygotować wykonując
warstwę wyrównującą; w przypadku, gdy taka warstwa nie jest wykonywana, niewypełnione spoiny
poziome i pionowe o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić za pomocą odpowiedniej
zaprawy; puste spoiny pionowe lub nierówności cegieł , wyrównać za pomocą zaprawy (tynk
cienkowarstwowy lub wyrównawczy) lub zaprawy izolacyjnej,
• podłoże drewniane powinno być wykonane z desek o szerokości i grubości odpowiednio dobranej dla
danego rozstawu krokwi w celu zapewnienia sztywności; przed zgrzewaniem papy, w celu ochrony
podłoża drewnianego wymagane jest przybicie papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien
szklanych (alternatywnie papy asfaltowej samoprzylepnej podkładowej) oraz sklejenie pap na
zakładach,
• podłoże z nowej blachy ocynkowanej przed zamocowaniem papy zgrzewalnej lub samoprzylepnej
należy przesmarować,
• podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło
uszkodzenie pokrycia
w czasie
eksploatacji
dachu;
materiały proponowane
to:
- płyty dachowe z wełny mineralnej
• podłoże z istniejących na dachu warstw papy asfaltowej dobrze przymocowanych do podłoża i w
ilości nie przekraczającej pięciu warstw, nie wymaga zerwania; takie podłoże należy oczyścić,
istniejące wybrzuszenia papy rozciąć, wywinąć, osuszyć np. palnikiem i podkleić do podłoża lepikiem
asfaltowym lub używając palnika, wyrównać płaszczyznę dachu wklejając kilka warstw papy
zgrzewalnej bądź tradycyjnej w miejscach zagłębień lub zastosować specjalną masę asfaltową
wyrównawczą.
b. Zgrzewanie papy:

• rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do środka,
a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając rolkę - folia
ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,
• zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu
wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12
cm,
• zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości jak
w papie wierzchniego krycia, zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość
ich wykonania w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o
szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania;
miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu,
• wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią
zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu,
• zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej
linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem siebie
o połowę szerokości rolki,
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• w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin
styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin
styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu ; papę należy
zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu
klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą
dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim,
• do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów
termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości
izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,
• w obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem przechowywane przez 24
godziny w temperaturach nie niższych niż +18ºC,
• wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z dodatkiem SBS
należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC.
c. Mocowanie pokryć dachowych do podłoża:

• warstwę termoizolacji można zamocować do podłoża metodą klejenia lub za pomocą łączników
mechanicznych,
• do mocowania płyt do paroizolacji z papy asfaltowej, metodą klejenia, należy użyć kleju
poliuretanowego
lub
asfaltowo-polimerowego,
według
instrukcji
producenta
kleju;
• klej asfaltowo-polimerowy używa się do mocowania płyt do podłoża z papy asfaltowej, nakładając
klej w postaci pasów o szerokości ok. 4 cm na podłoże (średnie zużycie ok. 0,45kg/ m²),
• do mocowania płyt termoizolacji (wełna mineralna, styropian) łącznikami mechanicznymi, należy
dobrać ich rodzaj w zależności od rodzaju podłoża (beton, blacha, drewno) oraz wielkość łączników w
zależności od grubości ocieplenia; ilości łączników przypadających na 1m² są zależne od strefy dachu i
należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli j.n. (średnio 4 szt./m²); ten sposób mocowania daje
możliwość przymocowania termoizolacji wraz z papą podkładową luźno ułożoną, zamocowaną
łącznikami mechanicznymi na brzegach wstęgi papy i zgrzaną tylko na zakładach,
• jeżeli termoizolacja jest ze styropianu, pod zakładami papy podkładowej należy ułożyć pasy papy
asfaltowej tradycyjnej, aby uniemożliwić uszkodzenie styropianu od płomienia palnika przy
zgrzewaniu zakładów,
• łączniki należy kotwić w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w gładzi cementowej),
• papa zgrzewalna podkładowa użyta do mocowania mechanicznego powinna być papą z asfaltem
modyfikowanym ; może być zastosowana również papa podkładowa z asfaltem niemodyfikowanym z
mocną wkładką z tkaniny szklanej lub papa asfaltowa samoprzylepna modyfikowana SBS;

.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku przedszkola „Tęczowa trójeczka”

18

•

powierzchnię

dachu

dzielimy

na

strefy:

środkową,

brzegową

i

narożnikową.

d. Renowacja pokryć dachowych z użyciem pap zgrzewalnych.

• przystępując do wykonania docieplenia i doszczelnienia istniejącego pokrycia dachowego lub tylko
doszczelnienia z użyciem pap zgrzewalnych należy ocenić stopień zawilgocenia zarówno warstw
papy, jak i podłoża; konieczne jest zapewnienie wentylacji starego pokrycia dachowego i
umożliwienie odprowadzenia zalegającej wody na zewnątrz, by powstająca z niej para wodna nie
tworzyła pęcherzy w papie zgrzewalnej,
• doszczelnienie pokrycia dachowego można przeprowadzić z jednoczesnym dociepleniem, traktując
stare pokrycie dachowe jako warstwę paroizolacyjną; na istniejącym pokryciu dachowym należy
ustawić tzw. kanalizatory (rodzaj kominka wentylacyjnego), w termoizolacji wykonywane są w tych
miejscach otwory i nad nimi ustawiane są kominki wentylacyjne,
4. Odbiory robót technologiczno-montażowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączeń i mocowań,
5. Ocena wyników badań.
Jeżeli badania opisane wyżej dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane roboty zostaną uznane za
zgodne z wymogami. W przypadku gdy chociaż jedno z nich da wynik ujemny, całość badanych
prac lub tylko ich część zostanie uznana za wykonane nieprawidłowo. Roboty uznane za wykonane
niezgodnie z warunkami normy nie mogą być przyjęte. W takim przypadku należy poprawić
wykonane niezgodnie z warunkami prace i po poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru.
6. Normy i przepisy tematycznie związane.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania.
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„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. I” ARKADY
Warszawa 1990.
Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie określenia
szczegółowych wymagań w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.
Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlanomontażowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz 1256)
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