PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „C” GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.; ul. Władysława IV 9; 81-703 Sopot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST-01.03 IZOLACJE
KOD CPV 45320000-6

1

PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „C” GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.; ul. Władysława IV 9; 81-703 Sopot

SPIS TREŚCI:
1 WSTĘP ..........................................................................................................................................................................3
1.1 PRZEDMIOT ST .........................................................................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .........................................................................................................................................3
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST .............................................................................................................3
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE ...................................................................................................................3
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT TYNKARSKICH .......................................................................................3
2 MATERIAŁY ...............................................................................................................................................................3
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ............................................................................3
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW ............................................................................................................................................3
3 SPRZĘT ........................................................................................................................................................................3
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...........................................................................................................3
3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA OKŁADZIN I WYKŁADZIN ..............................................................................................3
4 TRANSPORT ...............................................................................................................................................................3
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ....................................................................................................3
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW .......................................................................................................................................3
4.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW .................................................................................................3
5 WYKONANIE ROBÓT ..............................................................................................................................................4
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT .....................................................................................................................4
5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT ......................................................................................................................4
5.3 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA .....................................................................................................................................4
5.4 IZOLACJE Z FOLII ......................................................................................................................................................4
5.5 IZOLACJE Z EMULSJI I MAS ........................................................................................................................................4
5.6 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...........................................................................................................5
5.7 BADANIA W CZASIE ROBÓT ......................................................................................................................................5
6 OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................................................5
6.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ..............................................................................................................5
7 ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................................................5
7.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ...........................................................................................................................5
7.2 ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ .................................................................................................................................5
7.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE ..................................................................................................................................5
7.4 ODBIÓR PODŁOŻA ....................................................................................................................................................5
7.5 ODBIÓR PRZEPONY ...................................................................................................................................................5
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................6
8.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBÓT .........................................................................6
8.2 ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI..........................................................................................................................6
9 PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................................................6

2

PROJEKT REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU „C” GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.; ul. Władysława IV 9; 81-703 Sopot

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

wymagania

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych
1.4

Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej:
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót
„Wymagania ogólne” pkt 2

podano w ST

2.2 Rodzaje materiałów
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej.

3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim.
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Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3 Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi.
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4 Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolację i wiatroizolację zaprojektowane zostały jako
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
5.5 Izolacje z emulsji i mas
• Gruntowanie podłoża
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta,
odtłuszczona i odpylona.
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w
jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu
powinna być nie niższa niż 5°C.
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Wykonanie izolacji powłokowej
Płynny materiał należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2
warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
•

Materiału nie należy stosować:
− na wilgotne podłoże,
− na podłoże smołowe,
− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
5.6 Wykonywanie izolacji cieplnych
Izolacje cieplną z styropianu układać bezpośrednio na suchym, oczyszczonym i
wyrównanym podłożu. Płyty układać luźno, przy czym krawędzie płyt powinny przylegać do
siebie ściśle na styk. Płyty należy mocować za pomocą kołków do podłoża betonowego lub w
strefie blachy trapezowej bezpośrednio do blachy.
5.6 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
5.7 Badania w czasie robót
• Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.
• Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
• Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6 OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
Jednostką obmiarową izolacji jest metr kwadratowy [m2].

7 ODBIÓR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
7.2 Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.
7.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
szczelność.
7.4 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania
posadzek.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
7.5 Odbiór przepony
Odbiór przepony należy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą do zasklepiania
otworów. Sprawdzić należy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.
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8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 9
8.2 Zasady rozliczenia i płatności
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− wykonanie izolacji wraz z ochroną,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
− likwidację stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym
rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999
Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu
mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-B-32250
Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200
Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów
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