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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla 
zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Murowie” 
W skład ww robót wchodzą: 
 

 Izolacje termiczne: 

 Pionowa ścian zewnętrznych – wełna mineralna gr. 15 cm w przestrzeni słupów więźby dachowej 

 Pozioma połaci dachowej – wełna mineralna gr. 14 cm w przestrzeni miedzy krokwiami 

 Pozioma połaci dachowej – styropian ekstradowany gr. 10 cm 

 

 Izolacje paroszczelne: 

 Pozioma dachu Sali gimnastycznej - folia PE gr. 0,2 mm  

 
1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 

 Płyty i maty z wełny mineralnej 

 Płyty styrodurowe (polistyren ekstrudowany) – odmiana XPF (gęstość 35 kg/m
3
) 

 Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa  

 Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany 

 Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 

krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z 

desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.  

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt i narzędzia: 
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a) urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 

rzeczowym. 

Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 

przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 

przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w pozycji 

stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 

zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ocieplenie wełną mineralną 

 Płyty twarde z wełny mineralnej stanowią podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli ich gęstość jest nie 

mniejsza niż 180 kg/m3, a płyty spełniają wymagania normy przedmiotowej z tym, że: 

 Ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4% a pod obciążeniem 4 kPa nie 

większa niż 6% 

 Wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa 

 Nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie większa niż 15 % 

 Sposób mocowania płyt twardych z wełny mineralnej do betonu powinien spełniać podane wymagania 

w aprobatach technicznych a bruzdy (w przypadku blach fałdowych przy okapach, kalenicach, świetlikach) 

winny być wypełnione wkładkami z wełny mineralnej 

 Podłoże z płyt twardych z wełny mineralnej, po ich umocowaniu do  podłoża należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i nagłymi opadami jedna warstwą papy asfaltowej. Układanie płyt i przyklejanie  pierwszej 

warstwy pokrycia papowego powinno być dokonane w taki sposób, aby nie występowało gromadzenie się 

wody w bruzdach blach fałdowych lub jej wnikanie pod przyklejone pokrycie. 

 
Ociepleni styrodurem 

 Płyty twarde ze styroduru XPS 100-033 jako podłoże pod pokrycie papowe lub z membrany, powinny 

wykazywać następujące właściwości: 

 Grubość warstwy docieplającej gr. 10 cm 

 Ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4% a pod obciążeniem 4 kPa nie 

większa niż 6% 

 Wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa 
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 Sposób mocowania płyt twardych do płyt wiórowych powinien spełniać podane wymagania w 

aprobatach technicznych a bruzdy (w przypadku blach fałdowych przy okapach, kalenicach, świetlikach) 

winny być wypełnione wkładkami z wełny mineralnej lub styropianu 

 Podłoże z płyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do  podłoża należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i nagłymi opadami jedna warstwą papy asfaltowej. Układanie płyt i przyklejanie  pierwszej 

warstwy pokrycia dachowego powinno być dokonane w taki sposób, aby nie występowało gromadzenie się 

wody w bruzdach blach fałdowych lub jej wnikanie pod przyklejone pokrycie. 

 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 

całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 

nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m
2
 mierzy się: 

 powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
Odbiór izolacji termicznej poziomej 

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 

 Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. 

 Płyty powinny ściśle do siebie przylegać.  

 Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 

 Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

 

Odbiór izolacji docieplającej  

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować  

         I faza 

 Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane 

zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

 Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości 

wykonanej paraizolacji, 

 Po przyklejeniu 

 

          II faza 

 sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem  

 sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika U  

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża  

 sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki 

lub substancje oleiste.  

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 

jednostkę. Struktura styropianu i wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.  

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany 

czas przydatności do jej użycia.  

Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.  

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 

powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian 

jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do 

powierzchni.  

 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

2. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania  

3. PN-74/B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno  

4. PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej  

5. PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

6. PN-B-20130   Płyty styropianowe (PS-E FS)  
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7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania 

płyt termoizolacyjnych.  

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989r.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 


