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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania: 
„Modernizacja świetlicy sołeckiej w Świątnikach obejmująca termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu”, Świątniki 
ul.Kórnicka 8a 

 
Izolacje termiczne: 

� Z płyt styropianowych 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45321000-3  Izolacja cieplna  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

� Płyty ze styropianu EPS70-040 
� Łączniki mechaniczne systemu dociepleń 
� Listwy startowe  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt i narzędzia: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) mechaniczne pomosty robocze 
c) narzędzia ręczne 
d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Izolacje termiczne podło ży 
Zakres robót przygotowawczych  
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 
Zakres robót zasadniczych  
a) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.  
b) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
c) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach 

względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
d) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  
e) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  
f) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
5.2 Docieplenie ścian murowanych płytami ze styropianu   
Zakres robót przygotowawczych  
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby wyrównać 
ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu  w różnych miejscach: 8-10 próbek płyt 
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styropianowych o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej płyty. 
Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki oderwą 
się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane.  
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 
przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.  
Zakres robót zasadniczych  
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do 
stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję, 
która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 
przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.  
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania 
styropianu  
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania .  
Masę klejącą należy nakładać na płycie na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, 
aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowych należy 
nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość 
placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.  
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć 
przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.  
Przyklejanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty wełny należy przyklejać przy 
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Powierzchnia przyklejonych płyt  
powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione np.pianką poliuretanową.  
Całą powierzchnię docieplenia należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie płyt bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.  
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą.  
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 
wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 
zaklinowanie łącznika w ścianie.  
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą 
wystawać poza płaszczyznę płyt docieplenia, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w płytach należy 
wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były 
całkowicie schowane w zagłębieniu.  

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

       Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych”  
zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

� powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 
W m mierzy się 

� długość listwy cokołowej pod ocieplenie 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór izolacji docieplaj ącej ze styropianu 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :  

� sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem  
� sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika K  
� sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża  
� sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste.  
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. Struktura 
styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.  
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas 
przydatności do jej użycia.  
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.  
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić 
badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy 
wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.  

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 
1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania  
3. PN-74/B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
4. PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
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5. PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
6. PN-B-20130   Płyty styropianowe (PS-E FS)  
7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt 

termoizolacyjnych.  
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 


