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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji
przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, termicznej i akustycznej, przewidzianych do
wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn:Przebudowa I 
rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca “KYCZERA”- I etap.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem izolacji: 

Ř przeciwwilgociowych i przeciwwodne 
Ř termicznych i akustycznych 

1.4. Określenia podstawowe

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz 
przeciwwilgociową. 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA – izolacja chroniąca
konstrukcje stykające się  gruntem przed wilgocią. 

Ř izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą
opadową i gruntową. 

Ř izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa
się ją najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic
nad stropem. 

Ř izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły
węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle,
pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, która zapobiega niepoŜądanym
wymianom ciepła, wykonana z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie
zasypek, przędzy, mat. 

IZOLACJA AKUSTYCZNA inaczej DŹWIĘKOCHŁONNA - jest to rozwiązanie, które
zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem się niepoŜądanych dźwięków z zewnątrz –
obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiałów,
które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery dźwiękoszczelne 

SYSTEM – zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi
powiązania. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   ST- 
00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom  zawartych
w dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych. 

Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę
Inspektora Nadzoru. 

2.2. Wymagania szczegółowe

Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania

Ř Płyty styropianowe - styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w
normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164, gr. 8,0 cm i 14,0 cm 

Ř Płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej – szczegółowe wymagania określa norma
PN-EN 13162, o gr. 5 cm i gęstości 45 kg/m3, gr. 25 cm, gr. 10 cm i gęstości 45 kg/m3, 
gr. 18,0 cm, gęstości 150 kg/m3, 

Ř mata izolacyjna akustyczna z ekstrudowanej pianki polietylenowej 
Ř Papa asfaltowa podkładowa i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997 
Ř Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa 
Ř Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622 
Ř Polistyren ekstrudowany 

Styropian wodoodporny

Ř Chłonność wody po 24 h < 0,075 % 

Ř Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm  < 4,4% 

Ř Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm  < 1,8% 

Ř Gęstość pozorna > 30 kg/m3

Ř Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa 
Ř Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa 

Polistyren ekstradowany

Ř Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
Ř Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-

160 mm) 
Ř Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 500 ≥ 500 kPa 
Ř Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥ 180 kPa 
Ř Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 
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Ř Moduł elastyczności: 20 N/mm² 
Ř Podciąganie kapilarne: 0 
Ř Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 
Ř Odporność na cykle zamraŜania i odmraŜania: FT1 
Ř Klasa reakcji na ogień: E 
Ř Temperatura zastosowania: ≤ 65°C 

Emulsje asfaltowe

Roztwór asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-74/B-24622 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych

Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają
następujące warunki: 

Ř są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

Ř są właściwie oznakowane i opakowane, 
Ř spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
Ř producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Ř jest izolacyjnych wyrobów nieznanego
pochodzenia. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania
ogólne". 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania
ogólne". 

4.1. Wymagania ogólne

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w
dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
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ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20ºC,
chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od
grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić
nie mniej niż 80 cm. 

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej , płyt z polistyrenu
przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem
warunków atmosferycznych, 

Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

Wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i
uszkodzeniem. 

Materiały wchodzące w skład systemu dociepleń należy transportować zgodnie z
wymaganiami producentów materiałów. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry drzewne. płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne   wymagania   dotyczące   wykonania   robót   podano   w   Specyfikacji ST-00.00 
„Wymagania ogólne". 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację
Podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie naroży: 
Ř przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
Ř podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,, w

obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie 
Ř podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
Ř podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę

gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być
zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 
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5.2. Sposób wykonania izolacji – wymagania ogólne

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych
materiałów izolacyjnych. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

Ř bezdeszczowej pogody 
Ř po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 
Ř po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 
Ř przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy

układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne
wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i  przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów
bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta,
odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również
gładka. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 
3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w
temperaturze powyżej 5oC i poniżej 35oC lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu
podkład powinien odpowiadać wymogom producenta  srodka do gruntowania. 

Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 

Właściwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami  tak, aby każda 
warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi 
materiałami izolacyjnymi. Abizol nalezy w beczce rozmieszać. 

Izolacje z materiałów rolowych

Do materiałów rolowych zalicza się: 

Ř Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 
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Ř Papy termozgrzewalne 
Ř Membrany samoprzylepne 
Ř Folie z tworzyw sztucznych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoza
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie niższej niŜ 15oC. 

Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia
palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża juz ułożonej warstwy. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji
podłoŜy szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 

Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem 
lub sklejanie. 

Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń podanych przez
producenta tych wyrobów. 

Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na
płaszczyznach pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować  membranę mechaniczne 
a na powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do podłoża. 

Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 

Ř z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi
lepikiem, ułożonych luźno na podłożu lub 

Ř z folii paroszczelnej z tworzyw sztucznych układanej zgodnie z zaleceniami producenta 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie
powietrznosuchym. 

Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków
cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę
mijaną. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót
przed uszkodzeniem. 

Wykonanie izolacji

Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe .i poziome: 
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W przypadku izolacji stropów drewnianych lub więżby dachowej izolację cieplną należy 
dokładnie wypełnić przestrzeń między legarami lub krokwiami  podtrzymując ją poprzez 
sznyrowanie dolnej płaszczyzny . 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie 
mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych,
pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimnopo odpowiednim sezonowaniu podłoża. 
 Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych 
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw 
sztucznych. 

Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym,
zaliczanym do I lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy umieścić wzdłuż ścian
pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek
powinien być punktowo przymocowywany do ściany. 

Sposób wykonania izolacji z płyt poliestrowych

Do ocieplenia części konstrukcji poniżej terenu jako warstwę ochronna izolacji pionowej
przeciwwilgociowej projekt przewiduje zastosowanie płyt z polistyrenu ekspandowanego
gr. 5 cm Polistyren ekspandowany lub ekstrudowany grubości od 2 do 12 cm jest
przyklejany do podłoża przy użyciu akrylowej masy klejowej. Ma ona zwiększoną
odporność na wilgoć, jest zalecana do zabezpieczania ścian betonowych i powierzchni
murów przed wodą gruntową lub deszczem. Nie stanowi natomiast bariery dla wody
wywołującej długotrwałe ciśnienie hydrostatyczne. Masa klejowa może być nakładana na
czyste, suche i dobrze związane powierzchnie, wolne od powłok malarskich, nalotów,
wykwitów i innych substancji obniżających przyczepność. Masa stosowana jest do
wysokości minimum 30 cm nad poziomem terenu. Polistyren jest dodatkowo mocowany
kołkami z tworzywa sztucznego (8 szt./m2). Na ocieplenie nakłada się warstwę kleju, w
który wtapia się jedną (polistyren ekstrudowany) lub dwie (na polistyren ekspandowany)
siatki z włókna szklanego. Siatka wzmacniająca zawijana jest pod styropian. 

5.3. Wymagania szczegółowe

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolację przeciwwilgociową poziomą posadzek wykonać z elastycznej masy bitumicznej 
zagruntowaniu podłoża emulsją bitumiczną . Alternatywnie dopuszcza się wykonanie 
izolacji z elastycznej membrany samoprzylepnej lub z masy bitumiczno-kauczukowej. 
NaroŜa między ścianą a betonem dodatkowo uszczelnić, wywijając izolację na ścianę na 
wysokość jastrychu i powyŜej 5 cm otworów iniekcyjnych. 

Izolacje przeciwwodne ścian i posadzek w węzłach sanitarnych,  umywalniach, natryskach, 
pomieszczeniu gospodarczym wykonać z dwuskładnikowej, cementowo- dyspersyjnej 
masy do wykonywania wodoszczelnych elastycznych przepon pod płytki ceramiczne w 
dwóch warstwach. Podłoże zagruntować. Izolacje poziome posadzek w piwnicy oraz ściany 
zewnętrzne piwnic wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Izolacja pozioma 
istniejących murów wykonać w technologii iniekcji hydrostatycznej. 

W stropodachu stosować warstwę wewnętrzną paroizolacyjną oraz warstwę zewnętrzną 
wiatroszczelną. 

IZOLACJE CIEPLNE

W poziomie posadzek na gruncie założyć płyty z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 5,0
cm. 
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W ścianach zewnętrznych piwnic stosować izolację z polistyrenu extrudowanego . Na 
izolację termiczną jako osłonę oraz warstwę wentylacyjną stosować folię kubełkową. 

W stropodachu stosować izolacjętermiczną z wełny mineralnej grubości 20 cm  

W stropach międzypiętrowych warstwa wełny mineralnej kładanej między belkami    
   konstrucji drewnianej stropów . 

KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT
BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniżej. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

Ř przygotowanie powierzchni do gruntowania 
Ř zagruntowanie powierzchni 
Ř położenie każdej warstwy izolacji 
Ř ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

6.3. BHP i ochrona środowiska

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są
palne, a w pewnych stężeniach wybuchowe. 

Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca
roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników,
które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich
kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą,
a w wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 

Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot 
izolacyjnych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w  ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzeniu podlega: 

Ř zgodność z dokumentacją techniczną, 
Ř rodzaj zastosowanych materiałów, 
Ř przygotowanie podłoża, 
Ř prawidłowość wykonania izolacji, 
Ř sprawdzenie stosownie do wymogów producentów stosowanych materiałów 

izolacyjnych 
Ř sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
Ř sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury,

wpusty podłogowe itp., 
Ř sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu (wełna mineralna). 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się
stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować
również materiałów przeterminowanych. 

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej
ST. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót. 

Cena za wykonanie izolacji obejmuje: 

Ř zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji, 
Ř przygotowanie powierzchni do gruntowania, 
Ř zagruntowanie powierzchni, 
Ř położenie warstw izolacyjnych, 
Ř wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
Ř uporządkowanie stanowiska po robotach. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami
stosowane na gorąco 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B-
27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja 

PN-B-
24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-EN 1609:1999 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego
zanurzenia. 

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. 

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji. 

10.2. Inne

Instrukcja producenta 

Ř


