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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  w  zakresie  wykonania  ocieplenia  stropodachu w ramach  zadania   „Termorenowacji  i 
kolorystyki budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 , Zespołu Szkół w Ozimku,
 ul. Częstochowska 24 ”.

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane związane z ociepleniem stropodachu 
- Roboty przygotowawcze w zakresie podłoży i otoczenia pod izolacje
- Wykonanie izolacji termicznych poziomych  w budynku
- Przygotowanie powierzchni izolacji pod wykończenia 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe podane  w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i  ST - 00.00. „Wymagania  ogólne”,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 
robót budowlano-montażowych a także instrukcją ITB.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów 
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  instrukcji  technicznych  ITB  producentów  i 
dostawców materiałów, aprobat technicznych i urządzeń oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dot.  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  części  – 
„Wymagania ogólne”.
Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych  w dokumentacji projektowej  rozwiązań 
projektowych .

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Szczegółowe  wymagania  dotyczącej  materiałów  zawarto  w  części  opisowej  i  rysunkowej 
projektu.

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne 
z:

-dokumentacją projektową.
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-zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego,
-nakładami KNR i KNNR dot. wykonania robót ogólnobudowlanych,
-odpowiadające parametrami technicznymi materiałom zgodnie z :
-Aprobatą  Techniczną AT/2000-11-0041,
-Aprobatą  Techniczną AT/2002-11-0233,

Właściwości  użytych  materiałów  muszą  odpowiadać  polskim  normom,  świadectwom  oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia  do stosowania  wydanym przez odpowiednie  Instytuty 
Badawcze.
Materiały przeznaczone  do wbudowania  muszą  być  dopuszczone do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to:
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
a)wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b)dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną.
2.Wyroby budowlane  umieszczone  w wykazie  wyrobów nie  mających  istotnego  wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym,  mogą  być  wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.3. Podstawowe materiały l wyroby budowlane, 
 WEŁNA MINERALNA 

Do izolacji termicznej w ramach systemów dociepleniowych, dla których nie przewiduje się    specjalnych 
wymagań.

stropodach  niewentylowany –  płyty  z  twardej  wełny  mineralnej  pod  bezpośrednie  powłokowe 
pokrycia dachowe 
współczynnik przewodzenia ciepła- maks. 0,041 W/m* K
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym-1,30kN/m3
 naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym - > 40 kPa 
.ściśliwość –przy obciążeniu 40kPa < 14%  ( wg PN –82/8-04631)
.stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych <0,1 %
.własności hydrofobowe- nie wchłaniające wilgoci w całym przekroju, podciąganie kapilarne
 ( objętościowo0 <1% 
Klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny

PAPY TERMOZGRZEWALNE
.1.Papy polimerowo-bitumiczne podkładowe termozgrzewalne lub uszczelniające na osnowie z  tkaniny 
szklanej o gramaturze nie mniej niż 200g/m2 .
2. Papy polimerowo- bitumiczne wierzchnie termozgrzewalne na osnowach :
- z welonu poliestrowego o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/ m2 .
- z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniej niż 200 g/ m2 .
- z welonu poliestrowego przeszywanego włóknem szklanym o gramaturze nie mniej niż 200g/ m2 .
.Pokrycie dachu powinno być nie rozprzestrzeniające ogień. /NRO/ 
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 POMOCNICZE l INNE MATERIAŁY l WYROBY BUDOWLANE
-  Inne  materiały  poza  wymienionymi  mogą  być  stosowane  w  izolacjach  jeżeli  odpowiadają 
wymaganiom obowiązujących norm (PN lub BN) i zostały dopuszczone do stosowania przez Inspektora 
Nadzoru.
- Inne materiały powinny należeć wyłącznie do systemów stosowania materiałów podstawowych bądź 
posiadać świadectwa równoważności 

2.4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW l WYROBÓW BUDOWLANYCH

Izolacje  powinny  być  wykonywane  z  materiałów  o  jakości  potwierdzonej  odpowiednimi 
atestami i certyfikatami producenta i sprawdzonej przez zarówno GW jak i Inspektora Nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania robót.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do  jakości materiałów izolacyjnych ich stosowanie jest 
niedopuszczalne.

2.5. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW l WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1.Składowanie materiałów na placu budowy może odbywać się jedynie w miejscach przewidzianych 
projektem organizacji robót i placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego.
2.Warunki składowania materiałów izolacyjnych musza odpowiadać ściśle wymogom stawianym przez 
producenta płyty  mineralnej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych przed 
wilgocią i opadami atmosferycznymi , w pozycji leżącej , na równym podłożu w warstwach najwyżej do 
2 im. 
.3.Zabronione jest stosowanie materiałów izolacyjnych, które były niewłaściwie przechowywane.
Generalny Wykonawca ma  obowiązek chronić  wszelkie elementy budynku przed  uszkodzeniem i 
zabrudzeniem w wyniku prowadzonych robót  izolacyjnych a wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia 
natychmiast usunąć.

3. UŻYWANY SPRZĘT BUDOWLANY

.3.1 Generalny  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelki  sprzęt  i  materiały  wymagane  do 
prowadzenia robót izolacyjnych łącznie z odwodnieniem terenu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.
Sprzęt i narzędzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• nóż do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
•  przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z 
pap  zgrzewalnych.  Wąż  do  palników  gazowych  powinien  mieć  długość  min.  15  m,  aby 
umożliwiał  swobodne  poruszanie  się  z  palnikiem bez  częstego przestawiania  butli  gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 
11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych  spoin.  Pracownik  mający  doświadczenie  przy zgrzewaniu  papy i  wykańczaniu 
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poszczególnych  detali  praktycznie  nie  dotyka  ręką  papy,  lecz  posługuje  się  w  tym  celu 
szpachelką.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem 
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW l WYROBÓW BUDOWLANYCH

-  Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy- w ramach kontraktu - 
wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów koniecznych do prowadzenia robót izolacyjnych.
-  Transport  wełny mineralnej  -  należy przewozić krytymi środkami transportu , zabezpieczone przed 
zawilgoceniem , opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi , w pozycji 
leżącej , układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT PAP ZGRZEWALNYCH

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00.00.
Realizacja  kontroli  jakości  na  budowie  powinna  odbywać  się  w  postaci  kontroli  bieżącej 
(wykonywanej  zespołowo  lub  jednoosobowo  zawsze  z  udziałem  Inspektora  nadzoru)  lub 
odbioru,  który  powinien  być  dokonany  zawsze  komisyjnie,  z  obowiązkiem  sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  wszystkie  próby,  atesty,  deklaracje 
zgodności  producenta  dla  stosowanych  materiałów,  oświadczenie,  że  zastosowane  materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót 

5.2. Podłoża
- Podłoża  pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne.
- Powierzchnie podłoży  powinny być równe, czyste i suche. 

5.3. Warunki wykonywania robót
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego 
- Do ocieplenia dachu należy użyć wełny mineralnej twardej 
- Do istniejącego podłoża / papa/ przykleić wełnę mineralna twardą 

            Klej nakłada się mechanicznie na podłoże / pasmowo/ lub ręcznie W strefie środkowej klej 
            nanosi  się na ok. 25 % powierzchni płyty , w strefie brzegowej – 35 %, w strefie narożnej 50 %
            powierzchni płyty. po naniesieniu kleju przykleja się płytę do podłoża. Płytę dociska się po ok.
           15 minutach od nałożenia kleju.. Płyty dosuwa się staranie jedna do drugiej aby uniknąć
            mostków termicznych..
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-  Do wełny mineralnej należy przykleić papę podkładową / w przypadku wełny z warstwą 
          bitumiczną   nie wykonuje się warstwy podkładowej/  Klej nanosi się na płytę zgodnie
          z zasadami podanymi powyżej .
          Rolkę papy podkładowej należy rozwinąć a następnie docisnąć po ok. 15 minutach Papę 
          podkładową zgrzewa się między sobą na zakładkę lub skleja na zakładkę klejem 

- Następnie zgrzewa się papę wierzchnią do papy podkładowej na całej powierzchni / nie 
                wcześniej niż dwie doby od przyklejenia papy podkładowej do płyt  niż dwie doby od przyklejania 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
    1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Program winien być zgodny z procedurami systemu zarządzania jakością ISO 9000.
2.  SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW l WYROBÓW ZAPEWNIONY PRZEZ 
GENERALNEGO WYKONAWCĘ
3.  Generalny  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  konieczne  dane  od  producenta  dotyczące 
stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi aprobatami i certyfikatami.
4. SYTEM KONTROLI JAKOŚCI PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
5. Jakość robót izolacyjnych musi być przedmiotem bieżącej kontroli ze strony Inspektora Nadzoru. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiałów lub robót  izolacyjnych opinia 
Inspektora Nadzoru jest decydująca.

6.1. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola  jakości  wykonania  robot  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robot  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom 
wyszczególnionym w pkt.2.2. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w 
pkt.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania 
zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. I bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych 
przez kominy, świetliki, wyłaz, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez 
linie  ograniczające  połacie,  jak:  linie  przecięcia  dwóch  sąsiednich  połaci,  linia  przecięcia 
płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej itp.
Pokrycie  koryt  dachowych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  przyjmując  za  szerokość 
poprzeczny wymiar koryta w rozwinięciu.
Pokrycie  pasów nadrynnowych w dachach krytych papą i  pokrycia  dylatacji  konstrukcyjnych 
oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w metrach bieżących.
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Rury wentylacyjne  i  nasady wentylacyjne  blaszane,  zbiorniki  przy rynnach,  maszty i  sztyce 
antenowe i  odgromnikowe,  wyłazy dachowe,  żeliwne wywiewki kanalizacyjne  oblicza  się  w 
sztukach.
Pokrycie  blachą  gzymsów  wieńczących  i  międzypiętrowych,  podokienników,  okapników, 
kapiteli  i  innych  drobnych  występów  w  elewacji,  górnych  i  bocznych  powierzchni  murów 
ogniowych  i  attyk  oraz  obróbki  kołnierzy  kominów  i  ścian,  wywietrzników  drewnianych  i 
świetlików oraz innych elementów wystających ponad połać dachową, oblicza się w metrach 
kwadratowych  w  rozwinięciu,  bez  uwzględniania  zakładów.  Uwzględnia  się  natomiast 
ewentualne  pasy usztywniające.  Dla uproszczenia  obliczania  powierzchni  można przyjmować 
wymiary  pokrywanego  elementu  powiększone  o  7  cm  w  kierunku  szerokości  i  o  5  cm  w 
kierunku długości - za każdą wystającą krawędź.

8. M ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady odbioru  robót  podano w części  –  „Wymagania  ogólne”  w ST-00.00.  Roboty 
uznaje  się za wykonane zgodnie z Dokumentacją  Projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  budowlano- 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów.

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-Przygotowanie stanowisk pracy
-Dostarczenie materiałów i sprzętu
-Ustawienie i rozebranie rusztowań
-Przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji
-Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
-Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
-Układanie dwuwarstwowe papy metodą zgrzewania wraz z jej kształtowaniem na dachu 
-Oczyszczenie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Przepisy ogólne

    Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  Tom  I  – 
Warszawa 1990,ARKADY,
1.Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
2.Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
3.Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń,
4.Przepisy  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót 
budowlano-montażowych.
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10.2. Polskie Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia  dachowe z papy i  powłok asfaltowych.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.
1.PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                  i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
2.PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
3.PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
4.PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe 
obciążenia technologiczne i  montażowe.
5.PN-EN-ISO  6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
6.PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E)
7.PN-B-02025:1999:  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Wszystkie PN i BN dotyczące użytych przy robotach surowców, materiałów i urządzeń, w tym:

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych 
wytrzymałościowych

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-14504
1

Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 
B1     1-12/72, poz. 139

PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła

PN-75/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi

PN-87/B-02151
/03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
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