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TTEERRMMOOMMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  BBUUDDYYNNKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSTTRRAADDUUNNII  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

STRADUNIA 
działka nr  1180/3, 1183/1 k.m. 9  

  

 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi w zakresie TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA W STRADUNI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umoŜliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B 01.01.  Docieplenie stropodachu 

B 01.02.  Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 

B 01.03.  MontaŜ rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich  

B 01.04.  DemontaŜ i montaŜ instalacji odgromowej /zwody poziome/. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Docieplenie  stropodachu  styropap ą / płyty styropianowe EPS 100 / 

grubo ści  18 cm, laminowan ą  obustronnie  pap ą  podkładow ą na  welonie  

szklanym P/64/1200. 

-Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm):  1000/1000/150. 

-Gęstość pozorna (kg/m³):20. 

-Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] :0.039 

-Chłonno ść  wody po 24h[%] : 0.27 

-Temperatura u Ŝytkowania [°C] : do +80 

-Palność: samogasn ące 

-Wytrzymało ść na rozci ąganie sił ą prostopadł ą [kPa]:powy Ŝej 300 

-Mocowanie do podło Ŝa: klejem elastomerobitumicznym , klejami 

poliuretanowymi,ł ącznikami mechanicznymi, lub np. STYROBIT K. 

 

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny pol iestrowej 

nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 

      Zakres  rzeczowy  przedsięwzięcia  przedstawia  się  następująco: 
   -wykonanie  pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej   
    wierzchniego krycia np. typu  POLBIT  PYE 250 S50 SBS   
    grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych. 
    Zakres dotyczący robót remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyŜej naleŜy  
wykonać zgodnie  z  załączonym przedmiarem  robót, zgodnie z Polskimi 
Normami, aktualnie obowiązującymi  przepisami. 
 

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeł niaczami na gor ąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
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2.5. Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.6 0 mm,[np. wg PN-61/B-

10245, PN-EN 10203:1998] 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg specyfikacji ogólnej 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Docieplenie styropap ą 

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapą grub. 18 cm na oczyszczonym 

podłoŜu np.na STYROBICIE. 

5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 

2.1.1.  i 2.2. 

5.2. Obróbki blacharskie 

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-

szerokości podane w przedmiarze robót 

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.3. Rynny - prefabrykaty 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

-powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 

-rynny powinny być mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niŜ 80 cm, 

-spadki rynien regulować na uchwytach, 

-rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 

5.4. Rury spustowe – z blachy  

rury spustowe - prefabrykaty 
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- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w 

złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niŜ 2 m, 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

5.5.Instalacja odgromowa  

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 

dokumentacją przetargową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

-m2 pokrytej powierzchni,docieplenia 

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło Ŝa 

badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoŜa , 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja przetargowa, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i 

rodzaju zastosowanych materiałów, 
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– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 

i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy : 

sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy 

naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur sp ustowych powinien 

obejmowa ć: 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności 

przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatno ści 

- Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia i docieplenia 

- Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

- Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy zwi ązane 

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

odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

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

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w 

sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 

poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 
 

          - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881 z  
             dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

 
- ETAG 004 – Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -ZłoŜone 

systemy  
 

      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
 
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 

zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 
- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 1997 r. 

 
- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej 

uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 
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- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” 
- Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

 
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 

Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja”. 

 
- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 
 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór   
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

 
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów   

      oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki   
      uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych  
      oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa   
 

      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 
2003 r.,  
      Nr  120, poz. 1126). 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 
 

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych  
            wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

Badania.  

 


