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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ociepleniowych scian realizowanych w trakcie termomodernizacji budynku szkolnego z
salą gimnastyczną w Żurawinie - Szkoła Podstawowa im.Bolesława Chrobrego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
-

ociepleń scian budynków metodą lekką - mokrą ( tzw. BSO - bezspoinowy system ocieplenia)

Specyfikacja obejmuje wykonanie ocieplenia przy użyciu warstwy styropianu lub wełny mineralnej
mocowanych klejowymi mieszankami przygotowanymi fabrycznie, lub łącznikami mechanicznymi typu
kołki.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoży, wykonanie ociepleń zewnętrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje ociepleń innych systemów niż BSO oraz wykonywanych według metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
− projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań
kontrolnych,
− dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzględniać:
− materiały do wykonywania ocieplenia - oraz ich grubości warstw
− lokalizację i warunki użytkowania,
− rodzaj i stan podłoży pod ocieplenia ,
W projekcie powinny być zawarte:
–

wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,

–

specyfikacje materiałów do wykonania ociepleń ich parametry przewodzenia ciepła przegrody ścian
z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

–

sposoby wykonania ocieplenia z uwzględnieniem sposobu mocowania warstw

–

wymagania i warunki odbioru wykonanego ocieplenia

–

zasady zabezpieczenia i konserwacji warstw ocieplenia

Przez dokumentację powykonawczą robót ociepleniowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych ścian powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1.A Styropian
Do wykonania izolacji cieplnych ze styropianu na scianach zewnętrznych stosowany jest produkt w
postaci płyt róznej grubości który powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego oddzialywania na
granulki polistyrenu do spieniania.
Pod wplywem temperatury granulki pecznieja i sklejaja sie ze soba tworzac strukture komórkowa.
Doskonale wlasciwosci izolacyjne styropian zawdziecza powietrzu, które zamkniete jest w drobnych
porach granulek (jego ilosc moze wynosic az 98% objetosci styropianu). Duze powodzenie tego materialu
wynika z jego wielu zalet.
Styropian nie chłonie wody (wszelkie materialy o strukturze porowatej chłona wode jak gabka) i nie moze
byc siedliskiem rozwoju drobnoustrojów takich jak grzyby plesniowe i bakterie. Zjawisko to moze wystapic
na przyklad przy stosowaniu alternatywnych w stosunku do styropianu materialów izolacyjnych.
Dom, zaprojektowany jako "zdrowy ekologicznie", moze stac sie "chora budowa ekologiczna" w wyniku
rozwoju plesni i zlej jakosci powietrza.
Do docieplenia ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe gr. 12,0 cm (grubość docieplenia
lokalnego na ścianie sali gimnastycznej w miejscu wyrzutni powietrza wentylacji mechanicznej 8cm),
BAUMIT FASSADENDÄMMPLATTE EPS
Ościeża okien i drzwi balkonowych - gr.5 cm
Przygotowanie podłoża – strefa cokołowa) docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej
powierzchni BAUMIT XPS-R gr. 8,0 c
Plyty styropianowe EPS 70 – 040 moga byc stosowane w miejscach wymagajacych przenoszenia malych
obciazen mechanicznych, w szczególnosci do izolacji cieplnej:
- scian z elementami z okladzina i wentylowana szczelina powietrzna
- scian przy ocieplaniu "metoda lekka-mokra" (tzw. zewnetrzny zespolony system ocieplania lub tzw.
bezspoinowy system ocieplania)
- wienców w metodzie szalunku traconego pod tynk
- nadprozy i osciezy
- Wymiary plyt 1000x500
- Grubosc plyt od 10 do 250 mm
- Frezowanie - zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych
- Glebokosc frezu - 16 mm
- Na indywidualne zamówienie wymiary do 4000x1200x1000 mm
Parametry techniczne EPS 70 -040
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Cecha

Klasa/Poziom

Tolerancja/Wymaganie

Grubosc

T2

± 1 mm

Dlugosc

L2

± 2 mm

Szerokosc

W2

± 2 mm

Prostokatnosc

S1

± 5 mm/1000 mm

Plaskosc

P3

± 10 mm

BS115

>= 115 kPa

Wytrzymalosc na zginanie
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Naprezenie sciskajace przy 10%
odksztalceniu wzglednym

CS(10)70

>=70 kPa

Stabilnosc wymiarowa
w stalych normalnych warunkach
laboratoryjnych

DS(N)2

± 0,2%

DS(70,-)2

<= 2%

TR100

>= 100 kPa

Deklarowany wspólczynnik
przewodzenia ciepla λD

-

<= 0,040 W/(mK)

Klasa reakcji na ogien

E

-

Stabilnosc wymiarowa
w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci
Wytrzymalosc na rozciaganie
prostopadle do powierzchni
czolowych

2.2.1 B Kleje do styropianu
Jednym z podstawowych sposobów laczenia róznych materialów i elementów konstrukcyjnych w
nowoczesnych technologiach jest klejenie. Izolacje termiczne z wykorzystaniem styropianu czesto
wykonywane sa z uzyciem dodatkowych materialów. Do nich zaliczaja sie przede wszystkim kleje,
(niezbedne do montazu plyt styropianowych w metodzie lekkiej mokrej), a takze papy i lepiki (w miejscach,
izolowanych styropianem takich jak fundamenty, podlogi, stropy itp.)
Aby izolacja termiczna spelniala swoje zalozenia, materialy uzyte do jej wykonania musza stanowic
system, który zapewni dlugotrwale funkcjonowanie powloki oraz w którym nie wystapia zjawiska
szkodliwego wplywu jednych elementów na drugie.
Klej w izolacji styropianowej stanowi jeden z istotnych elementów, szczególnie przy dociepleniach scian
zewnetrznych w metodzie BSO (bezspoinowy system ocieplania) dawniej nazywanej metoda lekka mokra.
Wg instrukcji ITB nr 334/2002, dotyczacej metody BSO, stosowane materialy powinny odpowiadac
aktualnym normom i wymaganiom podanym w swiadectwach wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.
Tabela. Wymagania techniczne dotyczace mas (zapraw) klejacych.
Cecha

Wymagana wartosc

Zawartosc suchej substancji, % róznica nie wieksza niz ±
10% od wartosci podanej
przez producenta
Straty prazenia, %

róznica nie wieksza niz ±
10% od wartosci podanej
przez producenta

Konsystencja, cm

10 ± 1

Przyczepnosc do betonu, kPa
- w warunkach laboratoryjnych
- po 24h w wodzie
- po 5 cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

min. 300
min. 200
min. 300
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Przyczepnosc do styropianu, kPa
- w warunkach laboratoryjnych min. 100
- po 24h w wodzie
min. 100
- po 5 cyklach
min. 100
cieplno-wilgotnosciowych
Odpornosc na rysy, mm

min. 5

Minimalna grubosc warstwy
zbrojonej

calkowite i dokladne
przykrycie siatki zbrojacej

Na rynku dostepnych jest bardzo duzo rodzajów klejów. Do uzycia w izolacjach termicznych mozna
stosowac:
- wodorozcienczalne kleje na bazie dyspersji wodnej polimerów,
-cementowe z dodatkiem srodków uszlachetniajacych - gotowe do uzycia w postaci sypkiej do rozprowadzenia woda,
-chemoutwardzalne - poliuretanowe i w niewielkim zakresie epoksydowe.
W przypadku stosowania klejów wodorozcienczalnych styropian (jako material praktycznie nie
przepuszczajacy wody i bardzo wolno przepuszczajacy pare wodna) powinien byc przyklejony do
powierzchni, która ma mozliwosc odprowadzenia wilgoci zawartej w kleju.
Klejenie nie moze odbywac sie w temperaturze ponizej 5 °C. Kleje te przeznaczone sa do stosowania na
zewnatrz (musza byc wtedy mrozoodporne) jak i wewnatrz. Kleje wodorozcienczalne dobrze kleja
materialy izolacyjne takie jak styropian, laczac je do typowych porowatych podlozy budowlanych - betonu,
cementu.
Kleje cementowe sluza do przyklejania plyt styropianowych na podlozach mineralnych oraz do
wykonywania warstwy zbrojeniowej przy ocieplaniu budynków. Niektóre z nich sa mrozoodporne i
charakteryzuja sie zwiekszona elastycznoscia i wytrzymaloscia na obciazenia mechaniczne, wysoka
paroprzepuszczalnoscia oraz przyczepnoscia do praktycznie kazdego rodzaju podloza budowlanego.
Kleje poliuretanowe charakteryzuja sie duza adhezja, duza wytrzymaloscia spoiny oraz polaczeniem
znacznej elastycznosci z twardoscia. Sa odporne na chemikalia i czynniki biologiczne. Kleje poliuretanowe
maja równiez dobra wytrzymalosc zmeczeniowa i wlasciwosci gluszace. Sa klejami chemoutwardzalnymi i
stosuje sie je bez uzycia rozpuszczalników, co eliminuje ich szkodliwe oddzialywanie. Ze wzgledu na
zjawisko silnego pienienia sie tych klejów w przypadku zetkniecia z wilgocia, powinny byc nanoszone na
sucha powierzchnie.
Wyrózniamy dwa podstawowe rodzaje klejów poliuretanowych: jedno- i dwuskladnikowe
(dwukomponentowe).
Kleje poliuretanowe jednoskladnikowe to kleje utwardzane wilgocia z powietrza. Podczas wiazania spoina
zwieksza swoja objetosc poprzez podpienianie sie, dzieki czemu doskonale nadaja sie do klejenia
materialów porowatych oraz podlozy z nierównosciami. Wytrzymalosc spoiny jest tak duza, ze
rozprowadzanie ich na calej powierzchni nie jest konieczne.
Kleje poliuretanowe sa wygodne w uzyciu. Ich nanoszenie moze odbywac sie za pomoca walka,
szpachelki, pedzla lub poprzez bezposrednie dozowanie z pojemnika z odpowiednia wylewka.
Kleje epoksydowe charakteryzuja sie jeszcze wyzsza wytrzymaloscia mechaniczna spoiny klejowej niz w
przypadku klejów poliuretanowych, posiadaja jednak szereg wad. Bez dodatków modyfikujacych wypelniaczy, plastyfikatorów i stabilizatorów - spoiny sa sztywne, kruche i lamliwe. wiazanie nastepuje w
bardzo krótkim czasie, przygotowanie kleju - wymieszanie zywicy i utwardzacza - wymaga laboratoryjnej
wrecz czystosci. Sa przy tym dosc drogie, a kleje epoksydowe modyfikowane, które nie posiadaja wyzej
wymienionych wad, jeszcze drozsze.
Nalezy pamietac, ze klejenie musi odbywac sie zawsze przy scislym przestrzeganiu przepisów
dotyczacych stosowania okreslonego kleju oraz zachowaniu czystosci powierzchni laczonych ze soba
materialów, które musza byc starannie odtluszczone. Tylko wtedy mozna byc pewnym trwalosci zlacza.
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Niezwykle istotne jest przestrzeganie okresu karencji, czyli czasu, jaki musi uplynac od chwili uzycia kleju
do momentu bezpiecznego uzytkowania. Czas ten uzalezniony jest przede wszystkim od rodzaju kleju i od
szeregu czynników (jakosci, ilosci i sposobu stosowania, intensywnosci wentylacji pomieszczen i
czynników atmosferycznych).
Preparaty chemii budowlanej czesto zawieraja skladniki toksyczne. Niektóre z nich kumuluja sie w
organizmie czlowieka. Ich wdychanie lub bezposredni kontakt ze skóra moze byc przyczyna chorób.
Aby maksymalnie zabezpieczyc sie przed szkodliwym dzialaniem wyrobów chemicznych, stosujmy tylko te
zalecane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zaklad Higieny. Uzywajac ich scisle
przestrzegajmy zalecen i uwag producenta.
Narynku najpopularniejsze kleje do styropianu to kleje producentów: ATLAS STOPTER typ K10 ,
CERESIT typ CT85 CT83, BAUMIT typ KlebeSpachtel i inne
2.2.3 Łączniki ( kołki )do mocowania płyt termoizolacyjnych dn=10 mm z trzpoeniem poliuretanowych lub
matalowym dł.12 - 18 cm
2.2.4 Profile aluminiowe lub PCV do systemów ociepleń - szer. 5 cm do 15 cm .
2.2.5 Siatka z włókna szklanego do zbrojenia powierzchni oraz cokołów czy narozników i zatapiania w
zaprawie klejowo - szpachlowej .
2.2.6. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.

3.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót izolacyjnych ociepleniowych należy stosować między innymi :
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych
– gąbki do mycia i czyszczenia,
-

zwykłe ostre noże
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4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania oizolacji cieplnych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami a kleje przed minusowymi temperaturami.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania teromorenowacji powinny być zakończone:
–
–

roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży,
wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót izolacyjnych ociepleniowych
powinno nastąpić po przygotowaniu
powierzchni poprzez zmycie oczyczczenie , odgrzybienie powierzchni scian przeznaczonych do
ocieplenia ( smarowania klejem)
3) Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem np. Baumit FASSADENDÄMMPLATTE EPS o grubości 12,0
cm
Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołowej polistyrenem ekstrudowanymnp. Baumit XPS-R o
grubości 8 cm
MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH - STREFA POWYŻEJ COKOŁU
Do docieplenia ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe gr. 12,0 cm (grubość docieplenia
lokalnego na ścianie sali gimnastycznej w miejscu wyrzutni powietrza wentylacji mechanicznej 8cm),
BAUMIT FASSADENDÄMMPLATTE EPS
Ościeża okien i drzwi balkonowych (przygotowane do prac w sposób opisany w dziale Przygotowanie
podłoża – strefa cokołowa) docieplone styropianem polistyren ekstrudowany o szorstkiej powierzchni
BAUMIT XPS-R gr. 4,0 cm
Klejenie
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę klejową BAUMIT
KLEBERSPACHTEL , zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. Do przyklejania płyt z polistyrenu
ekstrudowanego w strefie cokołowej należy stosować zaprawę klejową ickbeschichtung 2K
Standard.Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo – punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka
„placków” we wnętrzu – zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być
przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po
nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą
płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie
boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę”z przesunięciem min. 15,0 cm oraz
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przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z
narożami otworów okiennych i drzwiowych.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu. W przypadku wystąpienia w
warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył
powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć.
Mocowanie za pomoca laczników mechanicznych
Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do osadzania kołków
kotwiących. Do mocowania styropianu należy zastosować łączniki mechaniczne wbijane ze standardową
strefą rozporu EJOT TID – T 8/60 x 215 (Ć8, długość 215,0, strefa rozporu 40,0 mm) w ilości 6-8 sztuk na
1 m2 ściany (w zależności od obranego wariantu). W strefie narożnej budynku – 1,5 m od narożnika
łączniki należy zagęścić do 7-11sztuk na 1 m2 ściany (w zależności od obranego wariantu). Do
mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie cokołowej należy zastosować łączniki
tworzywowo-metalowy z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu warstwy zbrojącej. W przypadku stwierdzenia po rozpoczęciu robót występowania
innego materiału ściennego (gazobeton, cegła dziurawka) należy zastosować łączniki z długą strefą
rozporu.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały ponad warstwę izolacji.
Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w miejscu
styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległości mniejszej niż 10,0 cm od
narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych
WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Przed wykonaniem tej czynności
należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania
warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki
zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB (Baumit Kleberspachtel).
Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową kolejne wstęgi
siatki z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym
materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina
powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy
zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 x 35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45O) w
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. W dolnej części budynku, do poziomu górnej krawędzi
okien parteru tj. w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosować
dwie warstwy siatki zbrojącej. Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 3,0 mm. 8
ŚCIANA PONAD STREFĄ COKOŁOWĄ
Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podłoże zagruntować preparatem Baumit Universalgrund. Na wyprawę zewnętrzną
przewiduje się tynk drobnoziarnisty zewnętrzny Baumit Aussen (wielkość ziarna 0.6mm). Tynk układać
ręcznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre na mokre”. Sukcesywnie, w
miarę układania świeżej warstwy jednakowej grubości równej uziarnieniu materiału, nadawać tynkowi
założoną fakturę. Należy tak kierować robotami, aby nie dopuścić do powstania widocznych styków.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu
technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty. Wykończona powierzchnia
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem miejscowych
wypukłości i wklęsłości.
Następnie tynk należy pomalować dwukrotnie elewacyjną farbą Baumit (rodzaj materiału
wykończeniowego i parametry kolorystyczne określa projekt kolorystyki)
STREFA COKOLOWA
Na cokole budynku projektuje się okładzinę klinkierową w postaci płytek Wienerberger Terca (rodzaj płytek
określa projekt kolorystyki)
Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podłoże zagruntować podkładem penetrującym Baumit Murexin Tiefengrund LF. Jako
zaprawę do przyklejania płytek zastosować zaprawę trasową klejową Murxin Klebemoertel Trass. Jako
zaprawę do fug zastosować szarą trasową zaprawę do fug Murexin Fugenmoertel Trass Grau.
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5.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem warstw ociepleniowych badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – styropiaqn wełna, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

–

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrową łatę,

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania warstw ocieplenia z
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
−

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

−

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

prawidłowości przygotowania podłoży,

−

jakości (wyglądu) powierzchni ociepleń

−

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować:
−

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt; i porównać z wymaganiami projektu technicznego

−

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

−

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej
ich długości

−

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
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opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.

6.5.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin cieplnych

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem ( styropian ) lub placki ( wełna)

−

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

−

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
ogólne” pkt 7.

7.2.

Zasady obmiarowania

„Wymagania

Powierzchnie okładzin cieplnych oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
wymiary w świetle ścian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów
większe od 1,0 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIÓR ROBÓT

8.
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
ogólne” pkt 8.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

„Wymagania

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych cieplnych
scian.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.

Odbiór częściowy
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

12

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z sala gimnastyczną w Żurawinie

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
−

projekt budowlany,

−

projekty wykonawcze

−

dokumentację powykonawczą,

−

szczegółowe specyfikacje techniczne,

−

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

protokóły odbioru podłoże,

−

protokóły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−

jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

−

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

−

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
−

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−

ocenę wyników badań,

−

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

−

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe
może być dokonana według następujących sposobów:
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty termorenowacyjne okładzinowe za 1 m2 obejmują:
−
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu,

−

wartość pracy sprzętu z narzutami,

−

koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów
wykończeniowych i dylatacyjnych, (rusztowania w osobnej specyfikacji) , pomosty, bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych okładzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
BN-91/6363-02 Płyty styropianowe
PN-75/B-23100 Wełna mineralna
BN-84/6755-08 Filce i płyty z wełny mineralnej
PN-EN ISO 14683-2000 Mostki cieplne w budynkach . Liniowy współczynnik pezenikania ciepła.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 1015-9:2001: Metody badań zapraw do murów. Określenie czasu zachowania właści-wości
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000: Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świe-żej
zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001: Metody badańzapraw do murów. Określenie gęstości wysuszonej stward-niałej
zaprawy.
PN-EN 1015-3:2000: Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
stolika rozpływu).
PN-EN 1015-11:2001: Metody badań zapraw do murów. Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie
stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000: Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie zapraw do badań.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
−

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990
rok.

−

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 ITB – 2004 rok.

−

Instrukcja układania izolacji termicznych- wydanie Atlas – 2001 rok.

−

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

−

Układanie i spoinowanie izolacji materiałami Baumit – 2005 rok.

−

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

15

