
sZCZEGoŁowA. SPE CYFIKAC JA TE CI{NIC ZNA
B.UM. 0 1. 03. 00 R'oBoTY Żs,t'scrowE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem łniejszej specyfikacji technicznej sąwymaganiadoĘczące wykonania i odbioru

ław i pĄrt fundamento*y"h o.u' innych elęmentów żelbetowych związanychzrealŁacją

windy osobowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Gożdzie "

i.2 Zakres stosowania SST
specyfikacja techntczta jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu treahzacjirobot wynienionych w punkcie 1'1'

1.3 Zakres robót objęłch ST
Roboty' r<torvctl dotvczy specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umozliwiające i ma1ące

na celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych występujących w obiekcie objęĘm

kontraktem. W zakres tych robót wchodzą B.UM.01.03.10 Podbetony B'UM.01 '03'Ż0 Betony

konstrukcyjneB.UM.01'03.30Przygotowanieimontażzbrojenia
1 .4 określeniąlqślsląwqwe

określenia podane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami'

1.5 nla

wyto.'u*"u robót jest odpowiedzi alny za jakośó ich wykonalia oraz za zgodnośó z

dokumentacjąprojektowf ssr, przepisami techniczno_budowlanymi, normami, zasadamt

wiedzy i sńuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera'

2 MateriaĘ
2.1 Stal zbrojeniowa według normy PN-89/I{-8402316'

Ż.Ż Cęmęntport1andzki 
"ryźty,t1.bezdodatków 

mineraLnych wg nonny PN-B_30000:1990 marki

,,25" dobetonu klasy B7'5 -BŻ0, i marki ,,35'' dla betonu klasy powyzej B20. Cement

wysyłanywopakowaniupowinienbyćpakowanywworkipapierowe,conajmniej
trz}r,varstwo*" *g PN_7dlP-79005 znapisem zawierającym oznaczenie, nazwę wytwórni i

miejscowości, masę worka z cementem' datę wysyłki i termin trwałości cementu' Każdapartta

wysyłanego 
""*"nt,, 

powinna byó zaopatrzona w Sygnaturę odbiorczą kontroli jakości

zgodnie z PN-EN tąi-z. Cemęnt nie moze byÓ aĘĘ do betonu po okresie 10 dni w

przypadkuprzechowywaniagowzadaszonychskładachotwaĘch,poupĄłvieokresu
tr.wałościpodanegoprzezw7,twórcęwprzypadkuprzechowywaniawskładachzamknięĘch,

2.3 Kruszywo -in.rłn" do betonu odpowiadające wymaganiom nonny PN-B-06712lA1:.L997 ' 
z

tym, Żemarka kruszywa nie powinna byó niższaniż klasa betonu' Ziarna krusą'va nie

powinny byó większe niŻ |l3 najmniejszego wymiaru poprzecznego przekroju elementu oraz

%odległościwświetlęmiędzyprętamizbrojeniależącymiwjednejpłaszcryźnieprostopadłej
do kierunku betonowania,

Ż.4 Wodado przygotowania Zapfa'w z sięci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się uzywania wód

ściekowych ,{ana|izacyjny"h, bagiennych orazzawierających tłuszcze, oleje imuł-

wymagania wg PN-EN 1008:2004

2.5 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róznych wymiarów, a

mianowicię: piasek średnioziarnisty0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynk:u i piasek

gruboziarnisiy I,0-Ż,0 mm do zapraw cementowych - wymagania wg PN-EN

13 139:2003

Ż.6MięszankabetonówagotoŃawedfugĘrnagańPN-ENŻ06.I:Ż003,
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Sprzęt^ 
wykonawca jest zobowiązany do uąłvania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpĘwu nu.iu-tose wykon1łvanych robót. Sprzęt powinien byó uzgodniony i

zaakceptow any przez InĘ nier a'

Sprzęt będący własnościąwykonawcy lub wynajęty do wykon1łvania robot ma byó sta1e

ui.'y*uny w dobrym stanie technicznymi gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał

wymaganiom o"hiony środowiska o przepisom doĘczącym jego uĄtkowanb'

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentów

potwierdzających dopus zczerie sprzęfu do uŻytkowania, w przypadkach gdy wymagajątego

przepisy.
Jakikolwiek Sprzęt, maszyny' urządzeniainarzędzianie gwarantujące zachowania warud<ów

kontraktu, zostaną.przezlnĘnierazdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót'

Przygotowanie i montaż zbrojenia mogą byó wykonywane ręcznie lub mechanicznie'

Wytwarzanie betonu rnoze oJbywaó się wyłącznie w betoniarkaclr o wymuszonym rlziałaniu'

Dozoratory składników mieszanek betonowych musząmieć aktualne świadectwo legalizacji'

Zabt ania s ię stosowania mie szarek wolno spadowych'

Transport
4.1 ogólne wymagania dołczące tr

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciązenia na oś przy transporcie

materiałów lub sprzętu na i z tęrenu prowadzonych robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia od

władzco do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewoziepowiadamiał Inyniera.Wykonawcajest zobowiązany do stosowania jedynie takich

środków transportu, którę nie wpłynąniekorzystnie na jakośó robót i właściwości

przewoŻonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieząco, na własny koszt' wszelkie

zatieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych otaz dojazdach na

teren budowY.

4.2 Transport zbrojenią
Stal zbrojeniowa powinna byó przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć

trwĄch odkształcęń , oraz zgodnie z przepisami B}IP i ruchu drogowego'

Mieszanki betonowe mogąbyó transportowanę mieszalnikami samochodowymi, tzw'

gruszkami. Ilośó ,,gruszek'; nalezy dobraó tak, aby zapewnió wymaganą szybkośó betonowania

l uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu orazkqltecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu'

CruS trun.pońu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinienbyc dŁuŻszy niŻ:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 
oC,

- 7O minut przy temperattrze otoczenia + Ż0 oC,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 
oC,

5 Wykonanie robót

5' i . Betonowanie elementów zelbetowr'ch

a) Dęskowania, * t tory.t' będzie układana mieszanka betonowa, powinny być' szczeIne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanlii

b) Deskówanie ni" powir'no odkształcaó się pod działaniem obciązeń od masy własnej, masy

układanej mieszanki betonowej, parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania' masy

zbrojenia, masy robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowyclr'

4.3
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c) Deskowania elementów betonowych i zeIbetowych na\€zy wykonywaó przy

wykorzystaniu deskowań systemowych drobno i wielkowymiarowych, bądż z tarcz

zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze z desek powinny być uszĘwnione nakładkami

z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm,

d) Dla ław i płyt fundamentowych elementy deskowań systemowych czy tarcze powinny byó

podpańe iozpórkami ustawionymi między tarczamta ścianąwykopu w celu przyjęcia

pur"iu święzo ułozonej mieszanki betonowej. Tarczę u dofu powinny byó usztywnione

kołkami wbitymi w grunt na głębokośó ok. 60 cm, a górą k\ęszczami przybijanymi do

nakładekorazzastrzałamipodpaĄmipalikamiwbijanymi\ilgrunt,
e) Deskowanie belek, podciągów i stropów moŻnawykonyr'vaó z inwentaryzowanych

elementów deskowania systemowego (Acrow, Doka' Peri, itp.) przy przestrzeganiu

instrukcji producenta danego Ępu deskowania,

0 Wytworzenie mieszanki betonowej moze nastąpió na budowie przy niewielkim jej

zapotrzebowaniu,
g) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokon1łvane wyłącznie

wagowo z dokładnoś ciąŻYo przy dozowaniu cementu i wody oraz3oń przy dozowaniu

krusz5łva,
h) Mieszanie składników powinno się odb1łvaó wyłącznie w betoniar'kach o

\Ę/muszonym działaniu i nie powinno byó krótszeniżŻ minuty,

ł Dt podawania mieszanek betonowy ch ta|eŻy stosowaó pojemniki o konstrukcji

umozliwiającej łatwę ich opróznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mięszanek ptastycznyc h. P rzy stosowaniu pomp obowiąuj ą odrębne wymagania

techno l o gic Zne, pr Zy czym wymaga s i ę spraw dzenia ustalclnej konsy stencj i

mieszanki betonowej PrzY wYlocie,
j) Przed przystąpieniem-do układania betonu na\eŻy sprawdzió: położenie zbrojenia, zgodność

rzędnych' czystość deskowania oraz obecnośó wkładek dystansowych zapewniających

wymaganą wielkośÓ otuliny,

k) Mieszanki betonowej nie naIeĘ zrzucaÓ z wysokości więkvej ni a,] 5 m od powietzchni'

na którą spada. W przeciwnym wypadku mieszankę na|ezy podawaó Za pomocąlynny

zslpowej lub leja zslpowego teleskopowego,

1) Do zagęs zczu^ńamieszanki betonowej warstwami o grubości do 40 cm stosować wibratory

z buławami o średnicy nie większej niż0,65 odległości między prętami zbrojenia leŻącymi

w płaszczyźnie poziomej, nie woino dotykać zbrojenia buławąwibratora' Buławę na|eży

zagłębiaćnagłębokośó5-8crnwwarstwępoprzedniąiptątrzymaójąwczasie2&30
sekund' po czymwyjmować powoli w stanie wibrującym'

m) Przy betonowaniu płJ,t o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem na\eĘ stosowaÓ

belki wibrac yjn", 
"ru, 

,łgęsrcrunia w jednym miejscu powinien wynosió od 30 do 60 sekund'

n) Przerwy w betonowaniu nalezy s5Ąuować w miejscaclr uprzednio przewidzianych i

uzgodnio nyeh zprojektantem, w prostszych przypadk ach na|eĘ kierować się zasadą że

powierzchnia betonu w przerwie powinna byó prostopadła do kierunku naprężen głównych,

o) Betonow anie na|ezy wykony'waó wyłącmie w temperaturach nie niŻszychniż

ł5oC, zachowując *u.onti umożliwiające uzyskanie przezbetonwytrzymałości co najmniej

15MPa przed pierw szym zamarznięciem; dopuszcza się betonowanie w temperaturze do-5oC'

*y*ugu to jednak zgody Inzyniera oraz zapewnbnia mieszanki betonowej o temperaturze

+20"C w chwili ukłńania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w

czasie co najmniej 7 dni,

p) Uzyskan ie vrytrzymałości i 5 MPa powinno byÓ zbadanę na próbkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabętonowana konstrukcja,

q) Na wykonawcy Spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
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laboratoryjnychprzewidzianychnormąPN-EN206-t:2003orazgromadzente,
przechow1łvurri" i okazy*anie Inzynieiowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości

betonu i stosowanych materiałów,

r) Bezpośrednio po zakończeniu betonowani a zalecasię przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton

przed deszczem i nasłonecznieniem'

s) Ułożony beton naleĘ utrzymywacw stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni'

polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego nalezy rozpocząć po 24 godzinach od

zabetonowania (co najmntej 3 razy na dobę)'

t) Rozformowanie konstrukcji może nastąpiÓ po osiągnięciu przez beton

w1.trzymałości rozformowania ala tonltrutcji monolĘ cznych (zgodnie z normąP}ł63lB-

062sr).
5.2. Prąvgotowanie i montaz zbro-ienia

a) Pręty i walcówki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji na\eĘ oczyściÓ z zendry 
'

luŹnych płatków rdzy, kurzu i błota. Zanieczyszczenia smarami' oliwą i farbąnaleŻy opalać

nP. lamPami lutowniczYmi,

b) Łączetie prętów ta|eĘ wykonyr,vać zgodnie z postanowieniami norrny PN-B_03264:Ż00Ż'

skrzyŻowania prętów na|eĘ wiązać-drutem miękkim, spawaó lub łączyć specjalnymi

zaciskami,
c) Zbrojenie naleĘ układaó po sprawdzeniu i odbiorze deskowań'

d) Nie naleĄ podwieszać i mocowaó do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych'

vrządzenwytwórczychimontazowyclr' 1--^L

e) Montaz zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywac przdustawienrem

szalowania bocznego,

0 Zbrojenie pĘt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów

o znaczofle go w Proj ekcie,

g) Dla zachowaniu *łus"iwej otuliny na|eĘ układane w deskowaniu zbrojenie podpieraó

podkładkami betonowymi tuu ' 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia'

5.3. Podbetony
Przed prą'stąpieniem do układania podbetonu naIeĘ sprawdzió podłoze pod względem nośności

założonejw projekcie technicznym. Podłoże powinno byó równe' czyste i odwodnione'

Beton powinien byó rozkładany w miarę mozliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli

grubości oraz rzędnych według projektu technicznego'

6. Kontrola jakoŚci.
6.1. Betonowanie

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzenitr zgodności z projektem

technicznym orazWmaganiami podarrymi* punkcie 5'1' Roboty podlegająodbiorowi'

6.2. Zbro_ienię

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na:

- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym

-zewnętrznychogiędzinachpołączeiwykonanychprzyustawieniuzbrojenia
- sprawdz"niu 

"godności 
z wymaganiami podanymi w punkcie 5'2'

Zbroj emepodlega odbiorowi ptzed zabetonowaniem'

'l. obmiar robót
Betonowanie.
Jednostkąob*iu.urobótjestm3wykonanejkonstrukcjiiubpodbetonu'
Zbrojenie.
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8.

Jednostką obmiarowąjest tona. Do obliczenia nalezności przyjmuje się teoreĘczną ilośó (t)

Zam ontowane go zbroj en ia, tj. łącznądfu go śó prętów p o szcze go7nych średnic p omnozo ną

przezichcięzar jednóstkowy (t/mb). Nie dolicza się stali uą;'ej na zakłady przy łapzeniu

prętów, przekładek montazowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez

zwiększónej ilości materiafu w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o Średnicach

większych od wymaganych w projekcie technicznym'

Iiość robót okreśia się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian

zaakceptowanych przezlnĘniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze'

odbiór robót
Roboty podlegająwarunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.i odbiór betonowania
Roboty związane'\^ykonunięm elementów betonowych lub żelbetowych podlegajązasadom

odbioru robot zanikających wedłu g zasad podanych w punkcie 5.1.

B.2 odbiór zbrojenia
Zbrojeniekonstrukcji podlega zasadom odbioru robot zanikających' ulegających zakryciuoraz

odbioru końcowego.
odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien byó dokonany przez

Inzyniera i wpisany do dziennika budowy'

odbiór powinien polegaó na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami robocą'mi i

postanowieniami ninie.j szej specyfikacj i, zgodności liczby prętów w poszczególnych

przekrojach, rozstawu strzemion, dfugości złączizakotwień prętów oraz moziiwości dobrego

otulenia prętów betonem. odbiór stali zbrojeniowej na budowie obejmuje:

- sprawdz enie czy na powierzchni prętów nie ma zgrzeliny, odpadającej rdzy,tŁuszczów,

farb i innYch zanteczYszczei,

- sprawdz enie czy odchyłki wymiarów przekroju poprzęcznego prętów i ozebrowania

ńi"rr"rąsię w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- sprawdz enie czy pręty dostarczone w wiązkach nie wykazują odchylenia od linii prostej

większego niz 5 mm na 1 m długości pręta,

-sprawdzetieczywalcówkaipręVniemapęknięó,pęeherzyinaderwań,
- sprawdzenie czy każdy krąg lub wiązka stali dostarczona na budowę posiada atest'

zasvierający 
'rrut 

*yt*orcy, średnicę nominalną gatunek staii, numer wyrobu iub partii,

znak obróbki cieplnej'
Jeśli dostarc ZoLanai,rao*ę stal zbrojeniowa nię posiada zaśwtadczęn (atestu) lub nasuwają

się wątpliwości co do jej właściwości technic znych na podstawie oględzin zewnętrznych

na|eĘ 
- 

zb adaÓ j ątaboratoryj n ie ; decy zj ę w tej kwe sti i po dej muj e Inżynier'

Fodstawa płatności
Zbrojęrllę
Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa za I tonę. Cena obejmuje dostarczente

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie,łączenie otazmontaŻ

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem technicznym i

niniejsząspecyfikacją atakŻe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich

p oza teren robót. B etonowanie

Płaci się za m3 wbudowanego betonu, cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

- oczyszczeniepodłoŹa,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
_ ułożęnie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektov'anych

otworów, zabetonou'aniem zakotwień i marek, zagęszczerlem i wyrównaniem

powierzchni,

9.
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- pielęgnację betonu,

- rozbiórkę deskowanie i rusztowań,

- oczyszczenię stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice

obiekfu,
Płatność może byó podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, naktóre

podzielony został kosztorys ofertowy.

Cenaryczahowa obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające na wykonanie

danego elementu robót, itukz" pomocnicze związane z przeprowadzeniem niezbędnych prób i

badań, przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporządkowaniem po zakonczeniu robót.

10. Przepisy ZwiąZane.
10.1. Normy

PN-B9rH-840Ż3l06
PN-B-03264:2002

PN-EN Ż06'I:Ż003
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-t:Ż002

PN-B-O67121A1:1997
PN-EN 196-1:1996

Stal do zbrojenia betonu

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spręzone.

Projektowanie
Beton
Woda zarobowa do betonu' Specyfikacja' Pobieranie

próbek.

Cement - Częśó i: Skład, wymagania i kry'teria

zgodności dotyczące cementów powszechnego uąltku

Krusz1łva minęralne do bętonów

C em ent' Metody b adań. o znaczenie v1Ąrzyrn ało ś c i'

10.2.Inne dokumenty
a) ustawa z dtia7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednoIity:Dz"U. zŻaB roku, nr

ŻO7, poz' Ż076; z póŹniejszymi zmianami

b) Ustawa z dnta 16.04.Ż004 r' o wyrobach budow1anych (Dz. TJ. zŻ004 roku, nr 92,

poz.881)
c) ,,wurunki tecbniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montazowych'', tom I

- budownictwo ogólne' Arkady, Warszawa 1988
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sv'CZEGo ŁowA sPE CYFIKAC JA TE CHNICZNA
B.UM.O 1.O4.OO ROBOTY IZOLACYtrNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące

wykonania i odbioru prac izolacyj nych^ ,wiąrunych z rea\izacj ą windy osobowej w budynku

Gimnazjum Publicznego w Goździe '
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowaspecyfikacjatęchnicznajeststosowanajakodokumentprzetargowyt
kontraktowy prry ,l"""iiu i rea\izacji robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robót obięĘvch il . lt:--. .

RoboĘ, który; doty"zy specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umożiiwiające i maJące

na celu wykonanie lzo1acjtpr""ci**i1gociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem,

tzn.'.

B.I'M.01.04.10 Ło1acja pozioma w papy asfaltowej B'LrM'01'04'20

Izo|acjapionowaścianmasąbitumicznąB'tII\4.01.04.30Izolacja
tętmtczna

1 .4. określenia podstawowe

określęnia podane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami'

1 '5. ogólne wymagania dotyczące robót 
- - ^ s- - , I

Wykonawca ';a$''t "dp;iedzialny 
za jakośÓ ich wykonania araz za zgodnoŚc z

dokumentacjąpro.jektową ssr, prz"pisami techniczno-budowlan5łni' normami' zasadami

wiedzy i sńuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera'

1.' T;jri#irlsfaltowe do gruntowan ta i izolacjisto s owane na zimno- wymagania wedłu g

PN-B-24620:1998,
Ż.Ż. Lepikasfaltowy i asfaltowo-polimerowy zwypełniaczamina gorąco - wymagarua wg

PN-B-24625:1998
2.3. Papaasfaitowa izolacyjnana tekturze o gramaturze 40O {mŻ - wymagania według normy PN-B-

27617lAI:1997,
Ż'4. Krtasfaltowy ttszczelniający KF - wymagania wedhrg PN-75'ts_30175'

2.5.Masabitumiczna'wymaganiawedłrrgPN-B.24620:199BlAzI:Ż004
z.6'Płytltwarde,*"nymineralnej-wymaganiawgPN-75/B.23100orazspełniające

dodatkowo następuj ące parametry:

- gęstość - > 150 kg/m3

- ściśliwośó pł:.t pJd ob"ią""niem 2 kPa nie powinna byó większa niŻ 4oń' apod

obciązeniem 4 kPa nie większa niŻ 60ń

- w}'trzymałośó na rozTwanie siłąprostopadłądo powierzchni nie mniejszaniŻŻ

kPa,
- nasiąkliwość po Ż4 godz. zarturzętiaw wodzie nie większa niż 40yo suchej masy

2.7.Styropian Samogasnący w postaci pł1Ą o gęstości min' Ż5 kglm3'

z.s.poriaparoizolacyjnaw"długaprobatytechnicanejITBAT-15-321312001

3' Sprzęt
WykońaŃcajestzobowiązanydouĄłvaniajedynietakiegosprzętu,któryniespowoduje
niekorzystnego wpĘłvu na jakośó *ykonyr\'uarryc1r robót' Sprzęt powinien byó uzgodniony i

zaakcePtow any Przez InzYniera'
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Sprzęt będący własnościąwykonawcy lub wynajęty do wykon}rvania robot ma być stale

utrzymany w dobrym stanie tęchnicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uzytkowania.

4. Transport
MateriĄ izolacyjne powinny byÓ transpońowane w sposób wskazany w normach

państwowych i świadectwach ITB'
Rolki papy powinny byó pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej

20 cm i związane drutem lub sznurkiem, transportowane w stosach (do 120 szt') w

pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki papy tta\eĘ przechow1łvaó w

po*i.r".'"nlu.t' t'yty.n, chroniących przed zawilgoceni em i działaniem promieni

słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

Roztwory asfaitowe i lepiki dostarczane i transportowane powinny być w beczkach

metalowYch.
P,try zwełny mineralnej naleĘ przewozićw opakowaniu z zachowaniem przepisów B}IP i

ruchu drogowego.
Wykonawca jeł zobowiąany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłynąniekorzystnie na jakośó robót i właściwości przewoŻołtych materiałów. Wykonawca

będzie usuwaó nabieŻąco,na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdamtna drogach publicznych otaz dojazdach na teren budowy'

5. Wykonanie robót
5. l. Izolacj e przeciwwilgociowe
5.1. 1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolacje powinien byó trwaĘ, nieodkształcalny i przenosiÓ wszystkie

działające nań obciązenia,

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, crysta i odpylona,

5.1.Ż. ko\acjaroztworami asfaltowymi

a) Podkład betonowy lub cementowy powinienzostać zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjąasfaltową
b) Przy gruntowaniu podkład powinien byÓ suctry, a jego wilgotnośó nie powinna

przekraczaó 5oń,

c) iowłoki gruntujące powinny byó naniesione w jednej lub w dwóclr warstwach, z tym, Że

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej,

d) Właściwą powłokę izolacyjną mozna nanosió dopiero po całkowitym wyschnięciu

powłoki gruntującej, Iiczbanakładanych warstw nas asfaitowych powinna byc zgodna z

*yrr'ugur'iu.i JŃumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie. Łącznte grubość tych

warstvv nie moze byó mniejszaniŻŻ mm,

e) Izo1acjapionowa powinna byó wykonana na Zewnętrznej powieruchni ścian od wierzchy

ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przylegĘ do

budynku. Powinna byó połączona z izo|acjąpoziomą ścian'

0 Temperatura otoczenia w czasie wykonywanie powłok z roztworów asfaltowych powinna

być nie niższaniz *5oC. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np' gdy nie ma

naporuwody),dopuszczasięwykonyr,vaniepowłokzroztworów

asfaltowych przy temper atutzeponizej +5oC' jednak nie niższej od OoC, jeżeli ternperatura w ciągu

doby nie byłaniższaod 0oC. 5.1.3. Izolacj e zpapy asfaltowej

a) Gruntowanie podkładu pod izolację zpapy naleŻy wykonać w sposób podany w punkcie

<1t
J. L.L)

b) Izolacje przęznaazone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgociąz gruntu

powinny składaó się z jeclnej iub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych iepikiem

między sobą w sposÓb ciągb na całej powierzchni'
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c) Izolacjeprzeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą

zarobowązzaptawy na niej układanej, mogąbyó wykon1''wane z jednej warstvy papy

asfaltowej ułozonej na sucho i sklejonej wyłącznie nazakładach,

d) Do k1ejenia pap asialtowy chnaleĘ stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający

wymaganiom nonn państwowych,

e) Grubość warsfgy lepiku między podkładem i pierwsząwarstwą izolacji oruzpomiędzy

poszczególnymiwarstwamiizolacjipowinnawynosió1,G1,5mm,

0 SzerokośÓ rukłudo* papy zarówno podłużnychjak ipoprzecznych w każdej warstwie

powinna byó nie mniejsza niz 10 cm. Zakłady arkuszy koiejnych warstw papy powinny

byó przesunięte względem siebie,

g) Pozioma tzolacjafundamentowa powinna wystawaó co najmniej I cm z każdej strony

ściany po otynkowaniu,
5.2. Izolacje termiczne

a) Do wykon1łvanie izolacji stosowaó materiĄ w stanie powietrzno-suchym,

b) Warstwy izolacyjne winny byó układane szczególnie starannie. PĘ'ry izolacji termicznej

na|eĘ układać na styk bęz szczelin'

c) Przy układaniu płyt w kilku warstwach kuŻdą warstwę na|eĘ układać mij ankowo;

przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm,

d) Przed układaniem izolacji muszą zosta ć zakończone inne prace budowlane stanu

surowego,
e) Płyty do podłoŻaprzykleja się klejem bitumicznym lub zaprawa klejową za\ecanąprzez

producenta,

0 Do cięcia wyrobów uzywamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie

krawędzie cięcia, przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania

mostków termiczlych,

6. Kontrola jakości.
6'1. Materiał izoladne

_ Wymagana jakośó materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przezzaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

- MateriĄ izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakośó nie rnogąbyó dopuszczone do stosowania,

_ odbiór materia_łów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektow ąoraz sprawdzenie właściwości technicznych tych matet'lałów z

rłystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŻenco do zgodności materiału z

zaśwtadczćniem o jakości wystawionym przęzproducenta, powinien byó on zbadany

zgodnie z postanowieniami noffny państwowej,

- Nie dopuszczasię stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie

odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm'

- Nię nal"zy"siosowal również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne
Kontrola robót obej muj e :

- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem

równości, braku zabrudzeń,

- kontrolę wytrzymałości na odrywanie,

ocenę wykonania izolacji z oceną j ednorodności wvkgn1nr1 powłok'

- oznaczenie rzeczylvistej grubości izolacji, któia powinna byó zgodna z wartością podaną

w dokumentacji projektowej, określaną jako średnia arytrnetyczna z kilku pomiarów w

m iej scaclr w skazanych przez InŻynier a,

_ koirtrolę poprawności naprawienia błędów rv wykonanej'izo]lacji
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dzięnnika budowy.

7. obmiar robót
Jednostką obmiarową robót j est m2 powierzchni zaizolowanej. I1ośó robót okreśia się na

podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnięniem zmian zaaprobowanychprzez

Inzynierawczasieprowadzeniapraeisprawdzonychwnaturze.

8. odbiór robót

8.1 Roboty izolacyjne
8. 1 ' 1 odbiór częściowy naleĘ przeprowadzać w następuj ących fazachwykonyvania robot:

a) po dostarczeniu materiałów na budowę,

b) po przygotowania podłożalub podkładu pod izolację'

c) po wykonar'iu każdej warstwy izo\acjiw izolacjach wielowarstwowych'

8'I.2 odbiór materiałów izolacyjnych na\eży przeprowadzić zgodnie z punktem 6'1'

8.1.3 odbiór podłożapod izolację powinien obejrnowaó:

a) sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

b) sprawdzenie wsĄrzymałości, dopttszczalnej wilgotności podkładu i prawidłowości

wykonania szczeltt dylatacyjnych,

c) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu

8.i.4 odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować:

a) Sprawdzeni e, C4 rodzaj i jakośó materiałów są zgodne z atestani i świadectwami

producenta,

b) Sprawdzenię poprawności i dokładności obrobienia połączenia ze ścianą i miejsc

pizenikania eiementów przezizolację orazwszelkiclr miejsc wrażliwych na przecieki,

c) iprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej orazprzy1egania warstwy do podłoza,

B'1'5 odbiór ostateczny powinien polegaÓ na sprawdzeniu wyników o<ibiorów

międzyfazowych,
B.1.6 Z odbiorów międzyoperacyjnyclr powinien byÓ dokonany wpis do dziennika budowy

9 Podstawa płatnoŚci
Płaci się za ustalona ilośó mŻ izolacjiwedług ceny jednostkowej' która obejmuje:

- dostarczeniemateriałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoza,

- zagruntowaniepodłoŻa,
- wykonanie izoiacji wrazZochroną

- uporządkowanie stanowiska pracy'

Płatność może byó podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elemąrtów robót, na które

podzielony został ko sztorys ofertowy'

10. Przepisy ZwiąZane.
10.1" Nonny

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PN-B-27611:l'997

PI{-75lB-23100

Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiotze

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

MateriaĘ do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych'
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