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SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Roboty przygotowawcze 

 
Kod CPV:  
45100000-8 Roboty przygotowawcze 

 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

3. Sprzęt. 

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem elewacji budynku przedszkola wraz z kolorystyką, 

zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15 na działce nr 1061, obręb Grabówek, w zakresie 

przygotowawczych prac budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

  

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z robotami rozbiórkowymi i przygotowawczymi pracami budowlanymi, a 

w szczególności:            

                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy 

2. Oczyszczenie terenu 

3. Skucie odspojonych tynków z elewacji 

4. Rozbiórka obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 

5. Demontaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 

6. Demontaż istniejących wywietrzaków wentylacyjnych 

7. Demontaż anten, odciągów, uchwytów do flag, tabliczek adresowych, krat zewnętrznych itp. 

8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

  

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z przywołanymi normami oraz z określeniami 

podanymi w części ogólnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w części ogólnej ST. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte są w części ogólnej ST. 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

  

Ogólne wymagania dotyczące BHP zawarte są w części ogólnej ST. 

 

2. MATERIAŁY 
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2.1 Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w części ogólnej. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe 

 

Nie dotyczy 

 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Nie dotyczy 

 

3.0 Sprzęt. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej. W związku z prowadzeniem 

robót remontowych przy czynnym obiekcie, zastosowany sprzęt nie może powodować istotnych zakłóceń w 

funkcjonowaniu obiektu. Prace można prowadzić przy użyciu kielni, młotków o masie do 2 kg oraz 

przecinaków stalowych i łomów.  

  
4.0 Transport  

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w części ogólnej ST. Transport powinien odbywać się 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i 

sprzętu może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Do transportu pionowego materiałów 

przewiduje się wykorzystanie wciągarek o napędzie elektrycznym. 

 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

 Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wybór środków transportu oraz metod transportu, 

dostosowany do technologii wykonania elementów robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 

 

5.0 Wykonanie robót  

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z 

danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Zamawiającego. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą 

posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

Roboty budowlane wykonywane będą przy funkcjonującym obiekcie, dlatego w czasie prac należy zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie pomieszczeń przed uszkodzeniem i terenu w pobliżu wykonywanych 

robót. Roboty należy rozpocząć od wykonania zabezpieczenia pomieszczeń i terenu budowy znajdującego 

się pod strefą wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed zniszczeniem elementów budowlanych 

obiektu. Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej (minimum 6m), 

umieszczenia tablic ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym.   W toku prac należy 
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ustawić, a następnie w miarę potrzeb rozebrać rusztowania, stemplowania i rynny zsypowe (do opuszczania 

gruzu do kontenera). 

 Materiały uzyskane podczas prac należy systematycznie usuwać poza budynek do przygotowanych 

w tym celu kontenerów używając w tym celu rynien zsypowych. Posortowany gruz i materiały odpadowe 

należy wywieźć do punktu utylizacji odpadów. 

 

6.0 Kontrola jakości robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarte są w części ogólnej ST. Kontrola jakości 

robót powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, sprawdzenie 

kompletności wykonania, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

 

7.0 Obmiar robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w części ogólnej ST.  

 

8.0 Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w części ogólnej ST.  

 

9.0 Podstawa płatności 

 

Wymagania ogólne podane zostały w części ogólnej.  

 

10.0 Przepisy związane 

 

Dokumenty odniesienia – dokumentacja: 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Arqiteka Biuro Projektowe, będąca podstawą do realizacji 

inwestycji. 

 

Dokumenty odniesienia – akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB, 

zawarte są w części ogólnej ST 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. arch. Marta Kulik 

    upr. bud. 510/POOKK/2012  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Rusztowania 

 
Kod CPV:  

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

3. Sprzęt. 

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA– SST-02 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. ul. Słupecka 23; 82-200 Malbork  

             tel: 503 153 220,  e-mail:arqiteka@gmail.com;  www.arqiteka.pl  

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem elewacji budynku przedszkola wraz z kolorystyką, 

zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15 na działce nr 1061, obręb Grabówek, w zakresie 

wznoszenia i eksploatacji rusztowań podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

  

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z wznoszeniem i eksploatacją rusztowań, a w szczególności:            

                                                                                                                                                                                                                                  

1. Rusztowania zewnętrzne rurowe przyścienne o wysokości do 20 m 

2. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 

3. Czas pracy rusztowania 

4. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20m  - bednarka 

5. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20m  - uziemiacz UR 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

  

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z przywołanymi normami oraz z określeniami 

podanymi w części ogólnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w części ogólnej ST. 

 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte są w części ogólnej ST. 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

  

Ogólne wymagania dotyczące BHP zawarte są w części ogólnej ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w części ogólnej. W kalkulacji należy 

przewidzieć materiały niezbędne do wykonania konstrukcji zabezpieczającej pomieszczenia budynku przed 
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przedostaniem się do nich wody opadowej, gruzu i innych zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie istniejącego 

terenu. 

 Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane, a wykonawstwo odpowiadać zasadom sztuki 

budowlanej.  

 Materiały stosowane do robót powinny mieć : 

 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

uznaną z a zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez 

 producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien znajdować 

się termin przydatności do stosowania. Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm. Niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów nieznanego producenta. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca 

przedłoży Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. 

Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia  odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika Budowy. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe 

 

Szczegółowe dane materiałów. 

1. rusztowanie rurowe 

2. siatka ochronna 

3. elementy uziemienia rusztowania 

 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Nie dotyczy 

 

3.0 Sprzęt. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej. Przy wykonywaniu robót 

będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia. 

 

4.0 Transport  

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w części ogólnej ST. Transport powinien odbywać się 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i 

sprzętu może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Do transportu pionowego materiałów 

przewiduje się wykorzystanie wciągarek o napędzie elektrycznym. 

 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

 Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wybór środków transportu oraz metod transportu, 
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dostosowany do technologii wykonania elementów robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 

 

5.0 Wykonanie robót  

 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST. Rusztowania 

można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie  jednostkowe od konstrukcji 

rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki 

rusztowaniowe należy  układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z 

instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wskazane jest kotwienie 

rusztowania do budynku. Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne 

uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który stanowi 

podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan 

techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, 

prawidłowość wykonania, urządzenia piorunochronne. 

 

6.0 Kontrola jakości robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarte są w części ogólnej ST.  

 

Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje: 

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacja 

 - sprawdzenie jakości materiałów 

 - sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów 

 - sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących 

 - sprawdzenie, czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów 

 - sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania 

 - sprawdzenie wykonanych połączeń 

 - sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne) 

 

7.0 Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w części ogólnej ST.  

 

8.0 Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w części ogólnej ST. W szczególności 

odbiorowi podlegają wykonane rusztowania oraz pomosty robocze i podesty zabezpieczające. Roboty uznaje 

się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli  wszystkie pomiary i badania dały 

pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: ocenę wyników 

kontroli, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

 

9.0 Podstawa płatności 

 

Wymagania ogólne podane zostały w części ogólnej.  

 

10.0 Przepisy związane 

 

Dokumenty odniesienia – dokumentacja: 
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Dokumentacja projektowa opracowana przez Arqiteka Biuro Projektowe, będąca podstawą do realizacji 

inwestycji. 

 

Dokumenty odniesienia – akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB, 

zawarte są w części ogólnej ST 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. arch. Marta Kulik 

    upr. bud. 510/POOKK/2012  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Docieplenie ścian zewnętrznych 

budynków płytami styropianowymi - metodą BSO. 

 

Kod CPV:  

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45410000-4  Tynkowanie 

 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

3. Sprzęt. 

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z dociepleniem elewacji budynku przedszkola wraz z kolorystyką, 

zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15 na działce nr 1061, obręb Grabówek, w zakresie 

docieplenia ścian i wykonania obróbek blacharskich. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST) 

  

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST) 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót związanych z dociepleniem elewacji, a w szczególności:            

                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cokołu (powyżej gruntu) 

2. Wykonanie izolacji termicznej cokołu za pomocą polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm 

3. Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym 

4. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą styropianu gr. 15 cm; 

5. Wykończenie strukturalnym tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbą mineralną; 

6. Montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 

7. Docieplenie ościeży płytami styropianowymi - grubości 3cm wraz z wykonaniem strukturalnego 

tynku cienkowarstwowego  

8. Montaż nowych parapetów 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z przywołanymi normami oraz z określeniami 

podanymi w części ogólnej. 

 

Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

prefabrykowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z 

następujących składników : 

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu materiału izolacji cieplnej 

 jednej lub więcej warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie 

 warstwy wykończeniowej systemu  

 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO 

można podzielić na : 

 rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła,lamelowa) 

 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne 

 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 

silikonowy) 

 stopień rozprzestrzenia ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
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rozprzestrzeniające 

 

 podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

 środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

 Izolacja termiczna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne 

 styropian EPS  032 Fasada – materiał izolacyjny o polepszonych właściwościach termicznych, 

wykonany z spienionego polistyrenu w postaci płyt stosowany do izolacji ścian zewnętrznych. 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 

PN-EN 13163+A2:2016-12. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 polistyren ekstrudowany XPS – materiał izolacyjny wykonany z spienionego polistyrenu o 

polepszonych właściwościach termicznych i mechanicznych, w postaci płyt, stosowany do podłóg, 

parkingów i ścian  zewnętrznych  silnie obciążonych. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się 

go do izolacji ścian fundamentowych i cokołów. Polistyren ekstrudowany stosowany w 

budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN 13164+A1:2015-

03. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

 warstwa wykończeniowa - strukturalny tynk cienkowarstwowy – warstwa wykończeniowa 

wykonana z zaprawy lub masy o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju 

tynku). Warstwa wykończeniowa wraz z warstwą zbrojoną tworzy zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

 zaprawa klejąca – podstawowy łącznik izolacji termicznej z podłożem, jest to wysokoelastyczna 

nienasiąkliwa wodo- i mrozoodporna masa klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków. 

 izolacja bitumiczna – izolacja przeciwwilgociowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, 

wzmocniona włóknami, mostkująca rysy, modyfikowana polimerami, służąca do mocowania izolacji 

termicznej do ścian fundamentowych i cokołu. 

 łącznik mechaniczny - kołek rozporowy wykonany z  polipropylenu udaroodpornego wysokiej 

jakości, gwóźdź rozpierający tworzywowy- wykonany z poliamidu modyfikowanego włóknem 

szklanym 

 zbrojenie - warstwa zbrojąca – jest to warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna 

szklanego, odporna na wpływy atmosferyczne i chroniąca materiał termoizolacyjny przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 

do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 

mechaniczne systemu. 

  systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe) , kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 

funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w części ogólnej ST. 
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1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte są w części ogólnej ST. 

W trakcie wykonywania robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych należy zwrócić szczególną 

uwagę na uniemożliwienie przedostania się do gruntu mas do izolacji przeciwwilgociowej. Niedopuszczalne 

jest również spalanie materiałów izolacyjnych. 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

  

Ogólne wymagania dotyczące BHP zawarte są w części ogólnej ST. 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Przede wszystkim należy: 

1. usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących 

2. roboty należy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy 

 

Wykonywanie robót związanych z dociepleniem budynku o wysokości powyżej 2,5m  bez odpowiedniego 

zabezpieczenia jest zabronione. Wymóg ten dotyczy wykonywania wszelkich prac na wysokości. Prace 

polegające na przygotowaniu materiałów tj. transporcie pionowym materiałów należy wykonywać z dużą 

starannością i zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Bezwzględnie należy przestrzegać 

przepisów BHP. Pracownicy muszą być przeszkoleni oraz posiadać badania lekarskie zezwalające im  na 

pracę na wysokości. Wszelkie części konstrukcji wzniesione ponad poziom terenu  powinny mieć poręcze na 

wysokości 1,10 m oraz krawężniki (obrzeża) o wysokości 0,15 m, przy czym należy zabezpieczyć przestrzeń 

pomiędzy krawężnikiem a poręczą. Przy robotach wykonywanych przejściowo poręcze i krawężniki można 

zastąpić przez inne środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości. Roboty budowlano-

montażowe należy wykonywać z zachowaniem dużej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 

bezpieczeństwa pracy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w części ogólnej. W kalkulacji należy 

przewidzieć materiały niezbędne do wykonania konstrukcji zabezpieczającej pomieszczenia budynku przed 

przedostaniem się do nich wody opadowej, gruzu i innych zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie istniejącego 

terenu. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe 

 

Izolacja termiczna – styropian EPS 032: 

 współczynnik przenikania ciepła λ ≤ 0,32 W/(m·K) 

 samogasnący 

 klasa reakcji na ogień – E 

 odchyłki wymiarowe zgodnie z PN-EN 13163+A2:2016-12  

 wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 75 (≥75);  
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 wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 80 (≥80);  

 

Izolacja termiczna – polistyren ekstrudowany XPS: 

 

 współczynnik przenikania ciepła λ ≤ 0,36 W/(m·K) 

 klasa reakcji na ogień – E 

 odchyłki wymiarowe zgodnie z PN-EN 13164+A1:2015-03 

 wytrzymałość na ściskanie [kPa] - (≥300);  

 

Elewacja w systemie „Baumit Mineral S” 

 

1. Mocowanie 

 zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel  

 łączniki z tworzywa sztucznego  

2. Materiał izolacyjny 

 płyty styropianowe – dane jak wyżej  

3. Warstwa zbrojona 

 wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu: zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel z 

zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit PanzerGewebe oraz z siatką Baumit 

 powyżej standardowa: zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel z zatopioną siatką z  

włókna szklanego Baumit 

3. Podkład gruntujący 

 podkład uniwersalny UniPrimer  

5. Wyprawa tynkarska 

 tynk cienkowarstwowy: np. mieralny  „baranek”, 2 mm, np. Baumit EdelPutz Spezial 

 farba elewacyjna mineralna, np. Baumit NanoporColor 

6. Materiały uzupełniające 

 profile (cokołowe, narożne i przyokienne) 

 pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami styropianowymi 

 silikon lub uszczelniacz – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnicą, itp. 

 

System fundamentowy: cokół (powyżej gruntu) 

 

Materiały podstawowe 

1. Gruntowanie (hydroizolacja) 

 podkładowa powłoka izolacyjna Murexin Isolieranstrich LF 

 izolacja grubowarstwowa Murexin Dickbeschichtung 2K Standard 

2. Mocowanie 

 zaprawa klejąca Murexin Dickbeschichtung 2K Standard 

 

3. Materiał izolacyjny 

 płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS – dane jak wyżej 

 

3. Warstwa zbrojona 

 zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel z zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit. 

UWAGA: Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć talerzyki dodatkową siatką o 

wym. 20 x 20 cm  
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4. Wyprawa tynkarska 

 podkład uniwersalny Baumit UniPrimer  

 tynk mozaikowy Baumit MosaikTop 

 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Nie dotyczy 

 

3.0 Sprzęt. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej.  

 

Do prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych używa się następujących narzędzi i sprzętów: 

 wciągarki, żuraw okienny przenośny 

 pace ze stali 

 pace plastikowe 

 noże do cięcia styropianu 

 sznur murarski 

 łata z poziomicą długości 1,5 lub 2,0m 

 

4.0 Transport  

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w części ogólnej ST. Transport powinien odbywać się 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i 

sprzętu może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Do transportu pionowego materiałów 

przewiduje się wykorzystanie wciągarek o napędzie elektrycznym. 

 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

 Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Wybór środków transportu oraz metod transportu, 

dostosowany do technologii wykonania elementów robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 

Transport poziomy przy pomocy samochodów dostawczych, skrzyniowych, samochodów ciężarowych 

samowyładowczych, samochodów ciężarowych skrzyniowych. Transport pionowy z wykorzystaniem 

wciągarek, wind dachowych lub transport ręczny. 

 

5.0 Wykonanie robót  

 

Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 

normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 

warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być 

zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Zamawiającego. Wszyscy pracownicy 

wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być 

wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty budowlane wykonywane będą nad funkcjonującym 
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obiektem. Dlatego w czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pomieszczeń 

znajdujących się na niższych kondygnacjach przez wpływem opadów atmosferycznych oraz przed 

uszkodzeniem części obiektu znajdujących się poniżej i w pobliżu wykonywanych robót. Roboty należy 

rozpocząć od wykonania zabezpieczenia pomieszczeń i terenu budowy znajdującego się pod strefą 

wykonywanych robót przed dostępem ludzi oraz przed zniszczeniem elementów budowlanych obiektu. 

Zabezpieczenia wykonać w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej (minimum 6m), umieszczenia tablic 

ostrzegawczych i zabezpieczenia wejścia daszkiem ochronnym.   

  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem docieplenia budynku  należy : 

 

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego 

 wykonać cały zakres robót dekarskich, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do docieplenia 

 wykonać roboty mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża 

 wykonać zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

 zdemontować kraty okienne, rynny i rury spustowe  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 

zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST.  

 

a) przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych 

 

 Podłoże musi być stabilne, czyste wolne od kurzu, mleczka cementowego, wykwitów, luźnych 

cząstek materiału i smoły. Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych należy wykonać ocenę 

przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia. Test  polega na wykonaniu 

próby odporności na ścieranie, odporności na skrobanie lub zadrapanie, próby zwilżenia i wykonaniu testu 

równości i gładkości podłoża. Następnie podłoże należy oczyścić i usunąć wszelkie nierówności i ubytki 

podłoża poprzez skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą. Należy skuć tynk luźny i 

odpadający. Sposób przygotowania podłoża (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa - 

różne rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża. 

Powstałe ubytki należy uzupełnić zaprawą wyrównawczą. Zabrania się wyrównania podłoża poprzez lokalne 

podklejenie z płyt termoizolacyjnych. Wystające lub nieusuwalne elementy stalowe należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie. W przypadku ewentualnego zawilgocenia podłoża należy usunąć jego przyczynę i odczekać 

do momentu całkowitego wyschnięcia podłoża. Należy ustawić rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i 

jego oznakowaniem (przed rozpoczęciem robót, rusztowania powinno być odebrane zgodnie z wymogami 

DTR rusztowania). Należy zdemontować niektóre elementy znajdujące się na ścianach budynku. Zaliczyć tu 

należy demontaż tabliczek metalowych adresowych, rur spustowych (w przypadku zauważenia naściennych 

reperów geodezyjnych nie wolno ich demontować i zakrywać). Po zakończeniu robót elementy te należy 

zamontować w miejscach pierwotnego położenia. Luźne kable leżące na ścianach w konsultacji z 

przedstawicielem inwestora zamocować na sztywno lub usunąć zbędne, tak aby wszystkie znalazły się pod 

wykonywanym dociepleniem. W razie stwierdzenia, po dokonaniu odkrywek, obecności na ścianach płyt 

suprema bezwzględnie należy je zdemontować. Zdemontować istniejące parapety okienne, obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe, ponieważ ich długość nie odpowiada grubości zakładanego ocieplenia.  

 

b) wykonanie hydroizolacji i termoizolacji cokołu 

 

W budynku aktualnie wykonywane są roboty budowlane związane z odtworzeniem i uzupełnieniem 
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izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych. Wobec tego poniższa dokumentacja dotyczy wyłączenie 

wykonania hydroizolacji cokołu powyżej poziomu gruntu. 

Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych należy wykonać ocenę przydatności podłoża pod 

stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia. Test polega na wykonaniu próby odporności na ścieranie, 

odporności na skrobanie lub zadrapanie, próby zwilżenia i wykonaniu testu równości i gładkości podłoża. W 

miejscach występowania luźnych elementów, należy je osadzić przy użyciu cementu montażowego. Należy 

ocenić stopień powierzchniowego zawilgocenia ścian fundamentowych i jeżeli przekracza on 8% powinno 

się obniżyć ich wilgotność do ok. 6% poprzez swobodne  ich wysychanie na powietrzu przez kilka dni. 

Zabrania się wyrównania podłoża poprzez lokalne podklejenie z płyt termoizolacyjnych. W celu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego cokołu należy zastosować dodatkowo izolację przeciwwilgociową w 

postaci podkładowej powłoki izolacyjnej Murexin Isolieranstrich Lforaz izolacji grubowarstwowej 

Dickbeschichtung 2K Standard. Projektuje się docieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstrudowanego 

XPS o grubości 12cm. Płyty przykleić do powierzchni ścian za pomocą zaprawy klejącej Murexin 

Dickbeschichtung 2K Standard. 

 

c) Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych 

 

Projektuje się docieplenie budynku płytami styropianowymi EPS 032 FASADA o grubości 15 cm. 

Ocieplenie ścian metodą „bezspoinową" powinno być wykonywane ściśle wg wytycznych technologicznych 

zawartych w technologii systemowej wybranego producenta – wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki 

wykonawcze. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktów pochodzących od 

różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity system docieplenia). Roboty dociepleniowe 

wykonać należy wg wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek 

przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. 

Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku Podczas 

wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami 

i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 

zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być 

chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z 

brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu nie dopuszczenia do uszkodzenia lub 

zniszczenia warstw materiałów. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół 

pracowników dysponujących właściwym sprzętem w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonane w 

sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót. Warunkiem 

wykonywania robót dociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoża gwarantująca określone 

połączenie warstwy dociepleniowej z podłożem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy 

dociepleniowej do podłoża powinno ono znajdować się w stanie powietrzno – suchym, a powierzchnia 

podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe 

przewidziane do wykonania na elewacjach, a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd powinny być 

wykonane przed pracami dociepleniowymi. Przed rozpoczęciem przyklejania płyt termoizolacyjnych o 

grubości 15cm wszystkie ościeża, dolne i górne zakończenia systemu należy w pierwszej kolejności 

zakończyć 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.  

 

Montaż listwy cokołowej  

 

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz oznaczyć 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 podłożu. Należy montować po 3 łączniki na 
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metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 

Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 

wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 

profilu. Pomiędzy łączonymi listwami należy zapewnić przerwę dylatacyjną o szerokości 2-3 mm. W 

przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizn) 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. Dopuszcza się inne sposoby rozpoczęcia montażu systemu ociepleń, jeśli stanowią tak wytyczne 

producenta systemu. Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°.  

 

Przygotowanie zaprawy klejącej 

 

Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i kartach 

technicznych.  

 

Klejenie 

 

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża należy stosować zaprawę klejową BAUMIT 

KLEBERSPACHTEL , zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB. Materiał na płytę nakładać metodą 

obwodowo – punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka „placków” we wnętrzu – zachować min. 40% 

powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być przyklejone w 100%). Po obwodzie płyty, 

wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5-centymetrowej szerokości pasmo zaprawy, dodatkowo w 

środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi 

producenta systemu. Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po 

nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą 

płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie 

boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych „na mijankę” z przesunięciem min. 15,0 cm oraz 

przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z 

narożami otworów okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami 

styropianu. W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować 

do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. 

 

Montaż płyt termoizolacyjnych  

 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni 

należy 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 nałożonym 

klejem przyciskamy do podłoża i lekko 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 

kolejnych warstw. 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 dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 

szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin do ich 
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wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu pianek niskoprężnych. W celu uniknięcia 

powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, należy 

usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 

zewnętrznych budynku. UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania 

się wypełniania szczelin między płytami zaprawą lub masą klejącą. Każdorazowo należy używać 

pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie (wskazanie to nie dotyczy 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. UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 

termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów elewacji (np. okien, drzwi) lub wystających z niej 

stałych elementów (np. skrzynek gazowych). Płytę termoizolacyjną na narożach budynku należy układać z 

przewiązaniem. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 

prowadnicy. 

 

Szlifowanie materiału termoizolacyjnego 

 

Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny. 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 szczelnych 

pojemników. Należy zachowywać zasady BHP oraz postępować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Wykonanie szczelin dylatacyjnych 

 

W przypadku istniejącej dylatacji na budynku należy w warstwie materiału ocieplającego (nad szczeliną w 

murze) wykonać pionową szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 

dociepleniowy na szer. ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko przeszlifować i okryć zaprawą 

klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątownik profilu 

dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 

dociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do 

góry. Sąsiadujące profile musza nachodzić na siebie (górny na dolny) min. 2cm. 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 dylatacyjnych profili narożnych jest 

podobny jak w przypadku profili ściennych. 

 

Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych 

 

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do osadzania kołków 

kotwiących. Do mocowania styropianu należy zastosować łączniki mechaniczne wbijane ∅8 z trzpieniem 

plastikowym Koelner KI-190/8 (ściana nad cokołem) ∅10 z trzpieniem stalowym KI-160/8 M (strefa 

cokołowa) 6-8 sztuk na 1 m2 ściany (w zależności od obranego wariantu). W strefie narożnej budynku – 1,5 

m od narożnika łączniki należy zagęścić do 7- 11sztuk na 1 m2 ściany (w zależności od obranego wariantu). 

Do mocowania polistyrenu ekstrudowanego w strefie cokołowej należy zastosować łączniki tworzywowo-

metalowy z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym osadzanym po wykonaniu warstwy zbrojącej. 

W przypadku stwierdzenia po rozpoczęciu robót występowania innego materiału ściennego (cegła 

dziurawka) należy zastosować 

łączniki z długą strefą rozporu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie wystawały 

ponad warstwę izolacji. Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało 

uszkodzenia izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w 
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odległości mniejszej niż 10,0 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych. Jeśli 

styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty 

pożółkłe o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

 

Ościeża okien i drzwi 

 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-

uszczelniających lub samo rozprężnej taśmy poliuretanowej. Należy starannie ocieplić zewnętrzne 

powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ościeża okienne i drzwiowe należy ocieplić warstwą styropianu 

grubości 3cm. 

 

Ochrona narożników i krawędzi 

 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu, np. 

kątowniki metalowe, metalowe z siatką zbrojącą, gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojącej. 

 

Wykonanie warstwy zbrojącej 

 

Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Przed wykonaniem tej czynności należy 

upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania 

warstwy zbrojącej na cokole zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego Baumit oraz zaprawę do 

zatapiania siatki zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB (Baumit Kleberspachtel). UWAGA: Po 

zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm. Do 

wykonania warstwy zbrojącej wzmocnionej (2m powyżej cokołu) zastosować zaprawę klejowo-szpachlową 

Baumit KlebeSpachtel z zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit PanzerGewebe oraz z siatką Baumit, 

natomiast powyżej rozwiązanie standardowe: zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit KlebeSpachtel z 

zatopioną siatką z  włókna szklanego Baumit. Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być 

zainstalowane przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania płyt 

termoizolacyjnych przy pomocy kleju i łączników mechanicznych warstwę zbrojoną wykonuje się 

najwcześniej po upływie 24 godzin.  Warstwę zbrojącą wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji 

świeżą masę klejową kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie 

zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i 

zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona 

pomiędzy 1/3 a ½ grubości przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki (25,0 

x 35,0 cm) należy nakleić (pod kątem 45°) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Należy 

przestrzegać zaleceń producenta podanych w kartach technicznych wyrobów. 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 6-10 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 ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 

gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 

Taki układ tworzy warstwę zbrojoną. Jej grubość, po stwardnieniu, powinna być zgodna z określaną przez 

producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości minimum 10 cm, względnie 

wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków 

rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu 

cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej, zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej krawędzi listwy. Na 

elewacji do wysokości 2m powyżej cokołu zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej zgodnie z 

zaleceniami producenta systemu. 
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d) Tynki zewnętrzne i okładziny 

 

Kolorystyka elewacji powinna odpowiadać kolorystyce przestawionej w projekcie. Wykonanie tynku 

cienkowarstwowego malowanego farbą mineralną oraz tynku mozaikowego wykonać zgodnie z zaleceniami 

i instrukcją producenta.  

 

Kolorystyka budynku: kolory dobrano wg palety barw Baumit Life. 

 

UWAGA: kolory należy przyjąć zgodnie z  numeracją podaną na rysunkach. Niedopuszczalne jest 

dobieranie kolorów przez porównanie ich z wydrukiem ze względu na możliwe odstępstwa od koloru 

zamierzonego. W przypadku zmiany producenta, dobór kolorów należy ustalić z projektantem przed 

wykonaniem robót. 

 

1. COKÓŁ – wys. zgodnie z rysunkiem: system dociepleń na styropianie (polistyren ekstrudowany XPS), gr. 

12cm, tynk mozaikowy w kolorze mix (brąz, czerwień,żółty), np. Baumit MosaicTop, kolor M315 

 

2. ŚCIANA TYNKOWANA: system dociepleń na styropianie (EPS 032 FASADA ʎ=0,032), gr. 15cm, tynk 

cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2 mm, kolor ciemnożółty, np. Baumit, kolor 0134 

  

3. ELEMENTY DEKORACYJNE (opaski okienne i drzwiowe): system dociepleń na styropianie (EPS 032 

FASADA ʎ=0,032), gr. 15cm, tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2 mm, kolor jasnoszary, 

np. Baumit, kolor 0018 

 

4. ELEMENTY DEKORACYJNE (portal wejściowy): system dociepleń na styropianie (EPS 032 FASADA 

ʎ=0,032), gr. 15cm, tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2 mm, kolor jasnoszary, np. 

Baumit, kolor 0018 

 

5. ELEMENTY DEKORACYJNE (portal wejściowy - pasek dekoracjny): system dociepleń na styropianie 

(EPS 032 FASADA ʎ=0,032), gr. 15cm, tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2 mm, kolor 

ciemnożółty, np. Baumit, kolor 0134 

 

6. ELEMENTY DEKORACYJNE (gzyms): system dociepleń na styropianie (EPS 032 FASADA ʎ=0,032), 

gr. 5cm, tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2mm, kolor jasnoszary, np. Baumit, kolor 0018 

 

7. KOMINY: tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura "baranek" 2mm, kolor ciemnożółty, np. Baumit, 

kolor 0134 

 

Grubość warstwy wykończenia tynkarskiego musi być zgodna z wytycznymi producenta. Tynk 

cienkowarstwowy, faktura „baranek” 2 mm – ze względu na dobrą paroprzepuszczalność oraz niepalność 

zaleca się tynk mineralny, barwiony w masie. Tynk cienkowarstwowy może być stosowany na podłoża 

równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających 

przyczepność. Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną nanieść techniką 

malarską podkład tynkarski uniwersalny Baumit UniPrimer. Produkt gruntownie wymieszać 

wolnoobrotowym mieszadłem. Nie mieszać z innymi środkami. Celem regulacji jego konsystencji roboczej, 

dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie 

odniesienia) dla danego zestawu wyrobów.  

 

Strefa cokołowa 
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Tynk mozaikowy nanosić nierdzewną pacą, warstwą równą wielkości ziarna i wygładzać w stanie mokrym 

stale w tym samym kierunku. Pracować równomiernie i bez przerw. Wierzchnią wyprawę tynkarską należy 

nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej i po wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej 

podkładu tynkarskiego, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.  

 

Ściana ponad strefą cokołową 

 

Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy 

elewacyjnej. Podłoże zagruntować preparatem Baumit Baumit UniPrimer. Na wyprawę zewnętrzną 

przewiduje się tynk zewnętrzny cienkowarstwowy mineralny („baranek”, wielkość ziarna) 2mm, np. Baumit 

EdelPutz Spezial. Tynk układać ręcznie, na wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą „mokre 

na mokre”. Sukcesywnie, w miarę układania świeżej warstwy jednakowej grubości równej uziarnieniu 

materiału, nadawać tynkowi założoną fakturę. Należy tak kierować robotami, aby nie dopuścić do powstania 

widocznych styków. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona 

w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty. Wykończona 

powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury oraz brakiem 

miejscowych wypukłości i wklęsłości. Następnie tynk należy pomalować dwukrotnie elewacyjną farbą 

Baumit NanoporColor. Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą 

wiertarki z mieszadłem przez okres około 2 minut. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Pomiędzy 

nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. Pierwszą 

warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych powierzchniach można nakładać 

wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i 

narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 

produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o 

różnych numerach szarż. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do 

malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie 

zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia wodą. Renowacje tynku można 

przeprowadzić poprzez ponowne malowanie farbą. Powłoka malarska wykonana z użyciem 

rekomendowanych przez producenta systemu farb elewacyjnych poprawia odporność tynku i całego systemu 

na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych (zmniejsza nasiąkliwość) i środowiskowych 

(ogranicza zdolność do zabrudzeń) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego. 

Kolorystyka elewacji zastosowanych tynków i farb powinna być utrzymana w barwach pastelowych. 

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 

dociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno 

być uzgadniane oddzielnie. 

 

e) Docieplenie gzymsu  

 

Gzyms ocieplić od dołu i z boków styropianem gr. 5cm, a następnie otynkować i pomalować na 

kolor zgodnie z rysunkiem; od góry zamontować nową obróbkę blacharską. 

 

f) Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne 

 

 Wykonanie nowej warstwy izolacji termicznej wymaga demontażu istniejących obróbek 

blacharskich oraz wykonanie nowych obróbek o wymiarach umożliwiających zakrycie warstwy 

docieplającej. Należy zdemontować rynny, rury spustowe.  Po wykonaniu docieplenia należy ponownie 

zamontować rynny i rury spustowe. Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej. Nowe 
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obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. Obróbki blacharskie 

powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 

zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. Powinny być mocowane do kołków 

drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach 

styropianu. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej powlekanej przed wykonaniem 

warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego 

ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość 

podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Montaż rynien i 

rur zgodnie z wytycznymi producenta, wykonany po dociepleniu. Zamontować pas nadrynnowy i haki w 

rozstawie co 60cm, z uwzględnieniem przewidzianych spadków rynien. Założyć rynny i odpływy przy 

użyciu systemowych klamer i łączników, zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przymocować do ściany 

obejmy w rozstawie co 120cm za pomocą śrub i zamontować rury spustowe za pomocą systemowych 

zatrzasków. Wyprowadzić rury spustowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Należy zwracać uwagę, aby 

wszystkie zmiany kierunku oraz załamania rur spustowych, wykonane były w możliwie łagodny sposób, tak, 

aby nie powodować w danych miejscach do ryzyka gromadzenia się lodu i zapychania rur. Parapety okienne 

zewnętrzne wymienić. Istniejące parapety zewnętrzne należy zdemontować.  Długość parapetu uzależniona 

jest od szerokości okna. Parapet należy wyprofilować w sposób gwarantujący prawidłowe odprowadzenie 

wody na zewnątrz budynku. Parapet zakończyć należy okapnikiem. Odległość okapnika od powierzchni 

ściany nie może być mniejsza niż 40 mm. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż parapetów 

zewnętrznych, a w szczególności na prawidłowe uszczelnienie połączenia parapetu z istniejącym oknem. 

Głębokość parapetów dostosować do grubości ocieplenia. 

 

6.0 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarte są w części ogólnej ST.  

 

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót dociepleniowych powinna zawierać: 

  

1. kontrolę podłoży pod względem oceny stanu przydatności do wykonania ocieplenie w systemie 

BSO a w szczególności : 

 sprawdzenie i ocenę 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 przeprowadzonego według zaleceń dostawcy BSO. 

 sprawdzenie i ocenę odchyłek geometrycznych podłoża.  

2. kontrolę jakości dostarczanych na budowę składników BSO. 

3. kontrolę wykonania ocieplenia w odniesieniu do prac zanikających a w szczególności kontrolę: 

 przygotowania podłoża (oczyszczenie , zmycie , uzupełnienie ubytków, wzmocnienie , 

wyrównanie – w zakresie koniecznym) 

 wykonania hydroizolacji ścian cokołu 

 przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

 osadzenia łączników mechanicznych 

 wykonania warstwy zbrojonej 

 wykonania gruntowania 

 wykonania obróbek blacharskich 

 zamocowania profili 

 wykonania wyprawy tynkarskiej 

 wykonania malowania 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na 

wstępie sprawdzić na  podstawie dokumentów, czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają , że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót 

dociepleniowych i użyte materiały spełniały warunki podane w powyższej specyfikacji. 

 

7.0 Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w części ogólnej ST.  

 

Jednostkami obmiaru są : 

 m2 - płyt styropianowych , 

 m2 - obróbki blacharskie, 

 m2 - roboty tynkarskie i malarskie, 

 mb – montaż rur spustowych, 

 mb – instalacja odgromowa 

 

8.0 Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w części ogólnej ST.  

 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi 

przepisami i pisemnymi decyzjami. Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, według zasad podanych w normach, obowiązujących przepisach i 

części ogólnej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

 

Odbiory robót powinny obejmować : 

 odbiory częściowe dokonane po zakończeniu kolejnych etapów robót dociepleniowych. 

 odbiór końcowy dokonany po wykonaniu całości ocieplenia na budynku lub całości ocieplenia na 

określonym fragmencie budynku. 

  

Odbiór częściowy winien obejmować sprawdzenie : 

 przygotowania podłoża (oczyszczenie , zmycie , uzupełnienie ubytków, wzmocnienie , wyrównanie 

– w zakresie koniecznym) 

 wykonania hydroizolacji ścian cokołu 

 przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

 osadzenia łączników mechanicznych 

 wykonania warstwy zbrojonej 

 wykonania gruntowania 

 wykonania obróbek blacharskich 

 zamocowania profili 

 wykonania wyprawy tynkarskiej 

 wykonania malowania elewacji 

 

Odbiór przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte wyrównane , 

wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
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1. Odbiór przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i 

szerokości spoin. 

2. Odbiór wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 

masie klejącej, wielkość 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, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy 

zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

3. Odbiór wykonania gruntowania. Polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntującej i jej 

skuteczności. 

4. Odbiór wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 

blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów budowlanych oraz wysunięcia poza 

projektowania płaszczyznę ściany. 

5. Odbiór wykonania wyprawy tynkarskiej polega na : sprawdzeniu ciągłości , równości i nadania właściwej 

struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą a inwestorem. 

Jeśli w umowie nie sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć : 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinna być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 

całej długości łaty kontrolnej (długość łaty 2,0m); odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinna 

być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku; dopuszczalne odchylenia 

od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji wynosi 10mm; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku; odchylenie 

promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 

7mm.   

 

9.0 Podstawa płatności 

 

Wymagania ogólne podane zostały w części ogólnej.  

 

10.0 Przepisy związane 

 

Dokumenty odniesienia – dokumentacja: 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Arqiteka Biuro Projektowe, będąca podstawą do realizacji 

inwestycji. 

 

Dokumenty odniesienia – akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB, 

zawarte są w części ogólnej ST 

 

Pozostałe dokumenty 

  

Instrukcja wykonywania termoizolacji w systemie BSO opracowana przez STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ. 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. arch. Marta Kulik 

    upr. bud. 510/POOKK/2012  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 


