
SST 14. ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE CPV 45260000-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach modernizacji budynku hali widowiskowo-
sportowej "Sośnica" w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót dachowych i dekarskich. W zakres robót wchodzi: 
� montaż pokrycia styropapą na blasze trapezowej W SYSTEMIE KLEJONYM 
� wykonanie pokrycia papowego na podłożu betonowym 
� montaż rynhaków, rynien i rur spustowych 
� wykonanie obróbek blacharskich 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
2. Materiały 
2.1. Tarcica iglasta 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 
wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D- 
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D- 
94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 



postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny 
spełniać 
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i 
PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB "Zabezpieczenia antykorozyjne". 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZDA T-15/II.17/2003 lub 
ETAG 
nr 015. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi 
w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - 
ZUA T -15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 
korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. 
2.4. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna. 
2.5. PAPA TERMOZGRZEWALNA 
Papa modyfikowana SBS klasy B ROOF (t1) 
- Papa podkładowa (typ I) grubości min. 4,0 mm, zgrzewalna modyfikowana elastomerem 
SBS, 
na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m² 
Maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm (wzdłuż/poprzek) 600/400 N 
- Papa nawierzchniowa (typ II) wierzchniego krycia grubość min. 5,2mm ± 5%, 
modyfikowana 
SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m². Od wierzchniej strony 
papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego. 
Maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm (wzdłuż/ poprzek) min 850 / 650 N 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej (wzdłuż/ poprzek), min 40/40% 
Giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C 
- Do pokryć nad halą basenową papy samoprzylepne systemowe o parametrach zgodnych 
z 
powyższymi. 
2.6. Obróbki blacharskie- blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL9006 gr. 0,5-0,6 mm 
2.7. Rynny, rury spustowe, obejmy i haki 
Kompletny system orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 
RAL9006. Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania 
wody deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i 
certyfikatów. 
2.8. Wyposażenie (stopnie kominiarskie, ławy kominiarskie, płotki śniegowe) 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne 
lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wyroby dekarskie powinny: 
� mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru 
norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczone znakowaniem CE, 
� Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien 
się znajdować termin przydatności do stosowania. 



3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru 
4. Transport 
� Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha ocynkowana powinna być transportowana i 
składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu 
stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy 
należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 
materiału np. z mokrą folią, zapewnić również 
przykrycie odporne na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
� przykrywania zwojów lub prefabrykatów w 
sposób uniemożliwiający dopływ powietrza 
� przekroczenia punktu rosy 
� składowania na wilgotnym podłożu 
� transportowania lub składowania materiału na 
wilgotnych paletach, 
� zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Konstrukcja dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. 
Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 
mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o 
ile projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
� ± 20 mm w przypadku wiązarów, 
� ± 10 mm w przypadku krokwi. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W 
trakcie montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu 
posiadała ona nośność oraz sztywność przewidziana w projekcie. Sposób montażu 
determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas 
wykonywania robót należy pamiętać aby działać zgodnie ze sztuka budowlana oraz 
obowiązującymi przepisami BHP. 
Elementy drewniane (dźwigary) powinny być połączone z konstrukcja 2elbetowa w sposób 
przegubowy nieprzesuwny oraz przesuwny. Dla zrealizowania połączenia zastosowana 
będzie marka stalowa mocowana do konstrukcji drewniej za pomocą śrub do drewna 
(gwintowanych częściowo) oraz do konstrukcji 2elbetowej poprzez kotwy chemiczne lub 
spawana na montażu do wcześniej osadzonych na słupach blach. 
W świetle dźwigarów drewnianych znajdują się przegubowo połączone do nich płatwie 



dachowe. Połączenia zrealizowane będą za pośrednictwem gwoździowanych łączników 
typowych lub indywidualnych marek stalowych. 
Konstrukcje hali uzupełniają stężenia połaciowe z drewna klejonego. 
Przed montażem dźwigarów należy osadzić elementy stalowe na konstrukcji żelbetowej z 
uwzględnieniem operatu geodezyjnego osiowości i wysokości. 
5.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 0°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie 
rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy 
małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą 
masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu 
zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z 
którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5- 1,0 
cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
-podłużny 8 cm 
-poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 



leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ° 
5.3.1 Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) 
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. 
podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II). 
Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo 
uszczelnioną klejem bitumicznym. 
5.3.2. Obróbki ogniomurów 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i 
pionową część ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi 
ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od 
kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową (typ I) a 
następnie nawierzchniową 
5.3.2. Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem 
bitumicznym 
5.4. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
� Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
� Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.6. Rynny, rury spustowe, obejmy 
5.6.1.RYNNY 
� Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. 
� Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. 
� Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm 
niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
� Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: 
� Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do 
elementu stałego wg rysunków szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud 
dyblami równo z murem, tak aby dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań 
uwzględnić odpowiedni spadek. 
� Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. 
� Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. 
� Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera 
podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. 
Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. 
� Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek 
uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni 
nosek uchwytu czołowego. 
� Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
- nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 
- połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 
- nadmiar kleju usunąć szmatką 
5.6.2.RURY SPUSTOWE 
� Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. 
Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur 
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę 
wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a 
następnie zamocować rurhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych 



kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
5.6.3.OBEJMA 
� Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2metrów. Są one 
wyposażone w zamknięcia sztyftem. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności 
wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub 
CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 
2004, nr 130, poz. 1386). 
6.2.Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych 
oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz 
sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w 
warunkach budowy na podstawie: 
- oceny jakości stosowanych materiałów, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być 
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i 
pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych 
elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach 
prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez 
pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm 
6.3.Kontrola jakości ułożenia dachowych płyt warstwowych 
6.3.1.Sprawdzenie mocowań powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu odbioru 



międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości łączników i 
prawidłowego sposobu łączenia płyt z płatwiami zgodnie z niniejsza SST. 
6.3.2.Sprawdzenie styków płyt oraz szerokości spoin należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwość przez pomiar z 
dokładnością do 1mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5mm. 
6.4.Sprawdzenie wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić poprzez 
bezpośrednie 
oględziny w tym ilość i jakość użytych materiałów. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanych Robót. 
8. Odbiór robót 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
� pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem 
� protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
stwierdzenie 
inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół 
odbioru powinien zawierać: 
� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 
program 
utrzymania pokrycia. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10 
Wymagania szczegółowe: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie dokumentacji systemowej 
� wykonanie pokryć dachu, obróbek i uszczelnień zgodnie z wytycznymi producenta 
zaakceptowanego systemu 
� wykonanie , zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych 
� wykonanie i montaż obróbek blacharskich 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów 
10. Przepisy zwi ązane 
� Zgodnie z OST , pkt 11. 
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 
 

SST 15. ROBOTY IZOLACYJNE - OCIEPLENIE 
- UWAGA! DOT. ocieplenia dachu 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami termoizolacyjnymi 
1.2. Zakres stosowania SST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej.  
� Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 14cm. 
� Ocieplenie ścian zewnętrznych EPS 70-040 gr. 16cm. 
� Wykonanie warstwy ocieplenia dachu- styropapa, gr. 20 cm. 
� docieplenie dachu metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej gr.20cm 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej OST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną 
2. Materiały 
2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
Termoizolacja - Płyty styropianowe gr.10-16cm. 
Warstwa zbrojona - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej. 
Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący. 
Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowy systemowy 
2.1.1. Styropian wodoodporny (izolacja ścian fundamentowych), gr. 14cm. 
Oraz EPS 70-040 (ścian zewnętrznych) gr. 16cm. 
2.1.2. Płyty styropapy (izolacja dachu) - przeznacz one do docieplania w technologii 
bezspoinowego systemu docieple ń o grubo ści 20cm. 
2.1.3. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i płyt z wełny mineralnej – Klej systemowy 
dostosowany do warunków atmosferycznych, 
2.1.4. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze 145 g/m2, 
2.1.5.Elementy uzupełniające ( akcesoria systemowe ) : 
� profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia , mocowane do podłoża kołków 
rozporowych 
� narożniki –elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej aluminiowej, (z 
ramionami z siatki) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia narożników budynków, ościeży 
itp. ) przed uszkodzeniami mechanicznymi 
� listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków ocieplenia z innymi materiałami ( ościeżnicami ) 
� profile dylatacyjne – metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia 
� taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń ocieplenia z ościeżnicami, 
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
� pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej 
2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie 
dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
2.2. Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 



BHP i ruchu drogowego oraz wytycznymi producenta. Materiał podczas transportu należy 
ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się. 
Płyty styropianowe i wełna mineralna: 
� Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 
� Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia. 
� Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
5.1.1.Informacje podstawowe 
Przedstawioną przez zamawiającego dokumentację wykonawca dla własnego bezpieczeństwa 
powinien zweryfikować. Należy porównać informacje w niej zawarte dotyczące podłoża oraz 
dane wyjściowe przyjęte w kosztorysie nakładczym ze stanem rzeczywistym. Ocena projektanta 
(jak i wykonawcy) może być obarczona błędem - nie jest możliwe dokładne określenie stanu 
technicznego podłoża z poziomu terenu. 
Jeżeli wykonawca ma zastrzeżenia, co do właściwości i stanu podłoża opisanych w 
dokumentacji, pozycji kosztorysowych lub innych przyjętych założeń, to powinien je zgłosić 
pisemnie w chwili składania oferty 
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 
budowlanych [3]: 
„przez wyrób budowlany - należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41)”. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z 
wydaną aprobatą. Jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w 
aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować 
właściwy zestaw. 
Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i 
stosowania - w myśl art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” [2] podlega karze grzywny. 
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: 
- na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna 
udzielana oparciu o ETAG004 [5], 
- na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
5.1.2. Uwagi i wskazówki dla Wykonawcy robót ociepleniowych 
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. Roboty 
ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja ścian istniejących 
budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym - ocieplenie ścian budynków 
nowowznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy: 
� zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
� zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
� w przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowowznoszonych należy 
zapewnić ścisłą koordynację z wykonawcami innych robót. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
� roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów 
zostaną zakończone i odebrane, 
� wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 



� widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne -mokre” 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 
� na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, 
� przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
5.2. Przebieg prac termomodernizacyjnych 
5.2.1. Podłoża i ich przygotowanie 
Uwagi ogólne 
Pod pojęciem -podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na 
min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 
I tak np.: 
� dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości 
� dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących - 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 
do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność 
� dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej)w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd. 
Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
� Wymogi fizyko-chemiczne : podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i 
pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać 
materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement) 
� Wymogi geometryczne : podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria 
tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku nie spełniania wymogów 
geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
UWAGA: 
Warunki odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych - 
podklejek” z płyt termoizolacyjnych 
5.2.2.Ocena podłoża 
Uwagi ogólne 
Zakłada się, że nowe i nie otynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 
technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności 
przygotowawczych, jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża 
do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoża oraz ewentualne 
czynności przygotowawcze zawiera SST 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 
przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie 
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
Próba odporności na 
ścieranie 
Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, płaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 
Próba odporności na 
skrobanie lub 
zadrapanie 



Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 
rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok 
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 
chłonności podłoża 
Test równości i 
gładkości 
Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 
ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
5.2.3. Przygotowanie podłoża 
� Podłoża z cegieł i elementów murowych 
5.2.4.Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. 
5.2.5.Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) 
należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i 
zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest 
zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne 
listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i 
górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i 
profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać 
ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, 
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
5.2.6.Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45. Są również 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na 
narożnikach. 
5.2.7.Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
� Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową 
należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
� Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny) 
Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą –ramki i 
placków”), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić 
taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę 
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do 
podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po 



obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i 
dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy - 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
Metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych 
podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10 mm). 
Uwagi dodatkowe 
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania (- 
gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny 
mineralnej należy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 
5.2.8.Montaż płyt termoizolacyjnych 
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować .Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
- Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach -na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych 
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
- Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
- Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach 
z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 
producenta systemu mas uszczelniających. 
- W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: 
� klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
� każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu 
kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 
10 cm 
� niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży 
otworów w elewacjach 
� płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu 
późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, 
zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
� niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać 
max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
� niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych – przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
5.2.9.Obróbki blacharskie 
� Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź 
oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
� Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 



� Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy 
element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami 
wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego 
celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań 
szczegółów podanych przez producenta systemu. 
5.2.10.Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią 
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne 
5.2.11.Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 
5.2.12.Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
Informacje ogólne 
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych określono w SST 
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem stalowym cynkowanym 
w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników 
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone 
w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w 
przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
UWAGA: 
� Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. 
� Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili 
ściennych. oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie 
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
� Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną 
powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. 
� Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu PS P o 
jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia 
płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie 
tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone 
symbolem XPS-R. 
5.2.13. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji – detale architektoniczne należy obrobić w sposób podany w 
projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta przyjętego 
systemu. 
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. W strefie cokołowej wykonać dylatacje w okładzinie ceramicznej w 
odstępach co 2-3m. Do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
� Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub 
narożnego. W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się 
równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny 
należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny 
należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę 
elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 
� Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 



Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, 
jeśli taki sposób został zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. 
� Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 
ochronno-uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Gotowymi rozwiązaniami 
dysponują też systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży 
otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż 
izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia 
może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej 
powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie 
stolarki o szerszych ościeżnicach. 
� Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Z reguły są to: 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
5.2.14. Wykonanie warstwy zbrojonej 
� Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
� Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. -zębatą” o wielkości 
zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się 
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 
producenta systemu min 5mm. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu 
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 
klejącej. Przy wykańczaniu cokołu (+ siatka pancerna) z zastosowaniem listwy cokołowej 
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Montować dwie warstwy siatki z kołkami 
mocowanymi przez pierwszą warstwę. 
5.2.15. Wyprawa zewnętrzna 
� Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego. 
� Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków 
mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta 
systemu jest zalecane. 
W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez 
tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. 



Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć 
powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i 
środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach określonych w dokumentacji 
technicznej. 
5.2.16. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych 
Informacje wstępne – odmiany i kategorie tynków 
Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni 
wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli nr 6.3.1 Do odmian tynków 
zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, I, Ia) 
wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki 
surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) mogą być wykonywane jako dwulub 
trójwarstwowe. W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być 
wykonywane także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako 
trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz 
dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także 
jednowarstwowe tynki gipsowe. 
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70/ B- 
10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od promienia nie powinny być 
większe niż: 
- dla tynków kategorii II i III-7mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf-5mm. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II– IV 
nie powinny być większe niż: 
- na całej wysokości kondygnacji - 10mm, 
- na całej wysokości budynku - 30mm.” 
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli 
odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać 
w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się z 
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 
5.2.17.Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończonych wg normy DIN18202 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

6. Kontrola jakości 
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 
dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu 
prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 
obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 
skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością 
zastosowania kar umownych przez Zleceniodawcę. 
Kontrole muszą być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy. 
6.1. Czynności kontrolne 
6.1.1.Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
� wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 



wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy BSO 
� odchyłki geometryczne podłoża. 
6.1.2.Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku 
dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
6.1.3.Kontrola międzyoperacyjna 
Obejmuje prawidłowość: 
� przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym), 
� przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
� osadzenia łączników mechanicznych, 
� wykonania warstwy zbrojonej, 
� wykonania gruntowania, 
� wykonania obróbek blacharskich, 
� wykonanie odtworzenia elementów zdobniczych (opaski, gzymsy itp.) 
� zamocowania profili, 
� wykonania wyprawy tynkarskiej, 
6.1.3.1.Kontrola przygotowania podłoża 
Polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
6.1.3.2.Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
6.1.3.3.Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku 
podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
6.1.3.4.Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i 
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kampinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
6.1.3.5.Kontrola wykonania gruntowania 
Polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
6.1.3.6.Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 
ściany. 
6.1.3.7.Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Polega na: sprawdzeniu prawidłowości odtworzenia, prawidłowości montażu i zamocowania 
architektonicznych elementów zdobniczych. Zgodności z wytycznymi producenta 
zastosowanego systemu . 
6.1.3.8.Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
Polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury i 
koloru. Wymagania co do równości należy przyjąć: 
� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 



więcej niż 30mmna całej wysokości budynku, 
� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji -10mm, 
� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od istniejącego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm. 
6.1.3.8.1.Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania 
Polega na: sprawdzeniu kolorystyki, ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
6.1.4.Ocena wyglądu zewnętrznego 
Polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz 
brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od 
płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt.8 
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanego ocieplenia. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę 
materiałów o gabarytach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zadaniem podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w OST 
oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji . 
� odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają; 
� odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
� odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru. W odbiorach ostatecznych uczestniczy 
Komisja powołana przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych 
sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez Zamawiającego 
dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt.10 
10. Przepisy związane 
� Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami. 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja 
z dn.27.05.2004. 
� ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
� ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
� ZUAT15/V.04/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
� ZUAT15/V.01/1997 -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
� ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 



Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 
� ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
� ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
� PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 
� PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
� PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
� PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
� PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 
r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 195,poz. 2011). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 
1126). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 


