SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Roboty izolacyjne
ST 01.03
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania:
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM POMIESZCZEO CZĘŚCI
BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY.”
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).
Izolacje dzieli sie na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła,
wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się
z gruntem przed wilgocią.
• Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające sie z gruntem przed wilgocią, woda opadowa
i gruntowa.
• Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa sie ją
najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.
• Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed
przenikaniem wody i wilgocią.
ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI – wszystkie prace budowlane związane
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją
projektową
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczególności:
- izolacji przeciwwilgociowych z folii płynnych pod okładziny ceramiczne,
- izolacji termicznej ze styropianu elewacji w technologii lekkiej mokrej,
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich
zgodnośd z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów
Wszelkie materiały do wykonania izolacji musza odpowiadad wymaganiom zawartym w normach
paostwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakośd
nie mogą byd dopuszczone do stosowania.
Nie można stosowad materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
W realizacji inwestycji przewiduje się użycie następujących materiałów:
• folie płynne (izolacje pod okładziny ceramiczne),
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• płyty styropianowe do izolacji termicznej elewacji,
• płyty wełny mineralnej do izolacji termicznej obudów w systemach g-k,
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne”.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania powłok izolacyjnych - robót wykładzinowych i okładzinowych
należy stosowad przede wszystkim:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny byd pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna byd dostarczona odbiorcom w języku
polskim.
Folia w płynie dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywad w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdowad się etykieta zawierająca:
• nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
• datę produkcji i nr partii,
• wymiary,
• numer aprobaty technicznej,
• nr certyfikatu na znak bezpieczeostwa,
• znak budowlany.
Płyty styropianowe
Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu
znajdują się informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, deklarowane
cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, znak CE. Płyty z polistyrenu
ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, dlatego nie zaleca się
ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty
styropianowe należy przechowywad w paczkach w sposób zabezpieczający je przed ewentualnymi
uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
Płyty z wełny mineralnej
Wyroby z wełny mineralnej należy przewozid krytymi środkami transportowymi z zachowaniem
przepisów obowiązujących w transporcie kolejowym lub samochodowym. W czasie transportu
wyroby te powinny znajdowad się w pozycji leżącej i byd zabezpieczone przed przesuwaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filców i mat należy układad długością w kierunku jazdy.
Wystające do wewnątrz środka transportowego części (śruby, haki itp.) powinny byd tak
zabezpieczone aby nie powodowały uszkodzenia wyrobów. Wyroby z wełny mineralnej należy
przechowywad w pomieszczeniach krytych, zabezpieczających przed wilgocią i opadami
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atmosferycznymi. Należy składad je na równym podłożu, w warstwach najwyżej do 2-ch metrów
wysokości.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie izolacje wykonad zgodnie ze szczegółowa instrukcja producenta zastosowanych
materiałów izolacyjnych.
5.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne należy układad:
• podczas bezdeszczowej pogody
• po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne
• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów
• przy temperaturze powyżej 5 oC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii
z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania. Podkład pod
izolacje powinien byd trwały nieodkształcalny i przenosid wszystkie działające nao obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych
powinna byd równa, bez wgłębieo, wypukłości oraz pęknięd, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych również gładka. W przypadku nierówności większych
niż 5 mm/m należy zastosowad warstwę wyrównawcza z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy
nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonad warstwę wyrównawcza z zaprawy
cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny byd zaokrąglone promieniem nie
mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod katem 45o na szerokośd i wysokośd co najmniej 5 cm od
krawędzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzad w temperaturze
powyżej 5 °C i poniżej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład
powinien byd suchy, a jego wilgotnośd nie powinna przekraczad 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie można rozpocząd nie wcześniej jak po 21 dniach od ukooczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno byd
sprawdzone i przygotowane.
Izolacje z folii w płynie
Podłoże pod folię powinno byd suche, równe i wolne od tłuszczu, kurzu oraz luźno związanych
elementów. Nierówności, pęknięcia należy uzupełnid zaprawą cementową i pozostawid do
wysezonowania 28 dni. Chłonne podłoża zagruntowad gruntem akrylowym. Folię w płynie dobrze
wymieszad przed użyciem, nanosid na suche podłoże pędzlem.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanieśd pędzlem, pacą lub wałkiem malarskim.
Nanosid kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubości (zaleca się uzyskanie warstwy od 1
do 3 mm). Narzędzia umyd wodą bezpośrednio po użyciu. Powstałą po związaniu powłokę (po min.
24h) należy pokryd okładziną z płytek ceramicznych lub inną posadzką. Uszczelnione powierzchnie
należy chronid około 3 dni przed oddziaływaniem wody.
5.3. Izolacja akustyczna i termiczna
Roboty termoizolacyjne powinny byd wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
możliwe jest wykonywanie bez procesów mokrych. Prace przy termoizolacji ścian zewnętrznych
należy prowadzid gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie należy wykonywad
przy bardzo silnie wiejącym wietrze lub bardzo silnym nasłonecznieniu. Płaszczyznę roboczą należy
wówczas chronid siatką rozpiętą na rusztowaniu. Izolacje należy układad szczelnie oraz w taki sposób,
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aby zapobiec tworzeniu sie mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt
powinny byd układane na spoinę mijaną. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna byd
chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem.
Płyty z wełny mineralnej
1. Po rozpakowaniu materiału należy odczekad kilka minut do czasu, aż płyta rozpręży się do wartości
nominalnej.
2. Izolację montuje się przy użyciu zapraw klejących zgodnych z przyjętym systemem oraz łączników
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym przed korozją.
3. Kołki powinny byd osadzone w ścianie na minimalnej głębokości: dla betonu – 5 cm, dla ściany
z bloczków z betonu – 8 cm. Przy ścianie z pustaków, z cegły poryzowanej wskazane jest stosowanie
trzpieni wkręcanych o dłuższej strefie rozporu.
4. Płyty muszą do siebie ściśle przylegad, aby nie powstawały mostki termiczne. Ma to zasadnicze
znaczenie przy układaniu izolacji w jednej warstwie.
5. Prace montażowe nie powinny byd wykonywane w czasie deszczu, ponieważ grozi to
zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montażowych izolacja powinna byd zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.
Ściany i obudowy g-k
Do izolacji akustycznej ścian i obudów z płyt g-k stosowad płyty i maty z wełny mineralnej o gęstości
>30 kg/m3. Grubośd izolacji dobrad odpowiednio do szerokości profili nośnych pod płyty g-k.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Dokonad sprawdzenia:
- ciągłości izolacji
- poprawności i dokładności i szczelności izolacji, zgodnośd spadków z dokumentacją
- sprawdzenie ilości użytych materiałów w odniesieniu do instrukcji producenta.
6.2. Opis badao
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzid przez porównanie
wykonanych robót izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagao według specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych.
- sprawdzenie materiałów przeprowadzid na podstawie zaświadczeo jakości i innych dokumentów
stwierdzających zgodnośd użytych materiałów z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podkładu za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni podkładu, lokalne
wgłębienia nie powinny przekraczad 5mm, a nierówności 3mm
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzid wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubośd projektowaną warstwy
izolacyjnej.
Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką” powinny byd wykonane przez wyspecjalizowaną
firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór
prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót
należy prowadzid dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częściowe odbiory robót
polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane z wymaganiami
świadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym częściowym należy objąd następujące etapy robót:
-przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy),
-przymocowanie do podłoża płyt styropianowych lub wełny mineralnej,
Ze sprawdzenia każdego z etapów ocieplenia należy spisad protokół lub dokonad wpisu w dzienniku
budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01. „Wymaganiach ogólnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 izolowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
8.2. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiór powinien byd przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych:
wymagana jakośd materiałów powinna byd potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmowad sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacją projektową
- po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej.
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia
naroży.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną,
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.4. Odbiór koocowy
Odbiór koocowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakooczenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w
umowie.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
- zaświadczenia jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
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3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy
bezpieczeostwa i higieny pracy.
• Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
• PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja
• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja
• PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności
• PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
• PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności
wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotności względnej).
• PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.
• PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie pełzania przy
ściskaniu.
• PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.
• PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem
punktowym.
• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagao prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod.
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