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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Budynek Urz du Gminy zlokalizowany jest na dzia ce w Gniewoszowie
gm. Gniewoszów. Zakres robót to docieplenie cian zewn trznych i stropodachu
budynku Urz du Gminy wraz z robotami towarzysz cymi.

-
2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek Urz du Gminy dost pna jest poprzez wjazd
strony drogi publicznej. Na terenie obiektu jest dost p do wszystkich niezb dnych sieci.
W trakcie prowadzenia robót szczególn  uwag  nale y zwróci   na pracowników.

Podr czny magazyn mo e by  ustawiony na terenie dzia ki.
W ramach urz dzenia placu budowy wykonawca zobowi zany jest po zako czeniu prac  do
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi by
uzgodniony i zaakceptowany przez U ytkownika i Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z dociepleniem cian zewn trznych i
stropodachu.

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu wymienionych robót
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3.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych
asortymentów robót.

3.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow  .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow
i SST. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy
materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp yn o to na
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa si  przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przej ,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .

3.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
- podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy;
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- b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych,
a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.

3.4.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie ca ego placu budowy.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego okre lonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z
wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót .
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane
do robót od daty ich rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materia y.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

3.6. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów      i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b  gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
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Sprz t b cy w asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz cych przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  , je li wymaga  b dzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione b  przez Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
ich dok adno .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki
bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .
Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jako ci robót

3.9.1. Zasady kontroli jako ci robót.
Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badania materia ów oraz robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm okre laj cym procedury bada .
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
wykonawca.
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3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru b dzie mia  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania  tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan
przez wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty  bada  pokrywa
Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyrób budowlany musi by  oznakowany:
- CE / system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj  w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:
- protokó  przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale .
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

3.11. Odbiór robót

3.11.1.Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
-odbiorowi cz ciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót – roboty
zanikaj ce. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo ci,
jako ci i warto ci.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
„Termorenowacja  budynku Urz du Gminy w Gniewoszowie”

6

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do ostatecznego odbioru b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej
na podstawie przed onych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokó  ostatecznego
odbioru robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów,
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.
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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym - CPV 45261900-3

a) Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci
dachowych,

b) Obróbki blacharskie –  wymiana obróbek blacharskich, wymiana rur spustowych i rynien- powinny by
wykonywane z blachy stalowej powlekanej w kolorze br zowym  o grubo ci 0,5-0,6 mm,

c) W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mog  by  umieszczone
(wklejane) mi dzy warstwami papy przy pochyleniu po aci dachowej wi kszym
lub równym 10%, przy mniejszym pochyleniu po aci obróbek blacharskich nie
nale y wkleja  mi dzy warstw}' pokrycia, lecz uk ada  je na wierzchu,

d) Po czenia pokrycia papowego z murem attyki czy kominowym lub innymi
elementami pionowymi wystaj cymi z dachu, powinno by  wykonane w taki

sposób , aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obróbki dwucz ciowej,

e) ciany attyki i ich styk z pokryciem nale y zabezpieczy  obróbkami tak, aby by a
zachowana dylatacj a obwodowa,

f) Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej  mo na wykonywa  o ka dej porze roku,
lecz w temperaturze nie ni szej ni  -15 °C,

h) Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy stalowej powlekanej
a) Rynny dachowe fi 18cm nale y wykonywa  z blachy stalowej powlekanej o grubo ci

0,6-0,7 mm. Zaleca si  arkusze 1000x2000 mm, lub stosowa  gotowe elementy prefabrykowane.
b) Rynny wisz ce powinny by czone na zak ad nie mniejszy ni  20 mm, nitowany

3 lub 4 nitami o rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si czenie rynien na r bek
pojedynczy le cy z obustronnym lutowaniem

c) Brzegi rynien powinny by  wyokr glone w postaci zwoju do wn trza lub na
zewn trz rynny,

d) Denka rynien powinny by  wykonane z blachy w kszta cie odpowiadaj cym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by  odgi te do rodka na szeroko  5-7
mm i po czone z rynn  obustronnym lutowaniem,

e) Ka de za amanie rynny powinno by  oparte na uchwytach rynnowych, a naro a o
cie mniejszym od 120°- usztywnione trójk tnym kawa kiem blachy

przylutowanym do zwoju zewn trznego
f) Uchwyty rynnowe nale y mocowa  dwoma gwo dziami ocynkowanymi do deski

okapowej lub klocków drewnianych zabetonowanych wzd  okapu. Rozstaw
uchwytów 50-80 cm. Uchwyty powinny by  wpuszczone w pod e na g boko
równ  grubo ci p askownika,

g) Spadki rynien powinny by  nie mniejsze ni  0,5 %
 h)   Rynny nale y dylatowa , najwi ksza d ugo  rynny nie powinna by  wi ksza ni

20 m, licz c odleg  pomi dzy s siednimi rurami spustowymi,
           i)   Po czenie rynny z rur  spustow  powinno by  wykonane w taki sposób, aby

swobodnie wchodzi o w rur  spustow . Po czenie wpustu rynnowego z rynn
powinno by  oblutowane obustronnie.
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Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.
a) Do wykonania rur spustowych  fi 15cm nale y stosowa  blach  ocynkowan  grubo ci 0,5-

0,6 mm lub stosowa  gotowe elementy prefabrykowane
b) Rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych

ugo ci arkusza blachy i sk adane w elementy wielocz onowe,
c) Rury spustowe powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy

le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm. Z cza powinny by
lutowane na ca ej d ugo ci,

d) W dolnej cz ci ka dego cz onu rury spustowej powinien by  wyt oczony wa ek
odsuni ty od brzegu cz onu na szeroko  wymaganego zak adu poziomego,

2   Docieplenie cian zewn trznych CPV 45320000-6 metod  lekk  mokr  system   ATLAS
      STOPTER    -- LUB  RÓWNOWA NY – 45320000-6

2.1. Tynkowanie – CPV 45410000-4
3.1. Przed przyst pieniem do robót tynkarskich powinny by  zako czone wszystkie roboty zwi zane z
odbiciem tynków, uzupe nieniem cian po przebiciach czy bruzdach.
3.2. Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +50C i pod warunkiem, e w ci gu doby nie
nast pi spadek temp. poni ej 00C. W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki cementowe,
cem-wapienne i wapienne powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu jednego tygodnia,
zwil ane wod .
3.3. Bezpo rednio przed tynkowaniem nale y pod  oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z
rdzy  i substancji t ustych.
3.4. Tynki trójwarstwowe sk adaj ce si  z obrzutki, narzutu i g adzi stosowane s  na elewacje, przy czym
na narzut i g ad  tynków nale y stosowa  zapraw  cementowo-wapienn . Obrzutk  na pod ach
ceramicznych , z betonów kruszynowych lub betonów komórkowych nale y wykonywa  z zaprawy
cementowej 1:1. Narzut tynków trójwarstwowych powinien by  nanoszony po zwi zaniu zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania nale y warstw  narzutu dociska  pac
przesuwan  stale w jednym kierunku. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g dzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania g adzi tynków trójwarstwowych  pospolitych (kat.III) nale y stosowa  do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm.

2.2. Docieplenie cian  budynku  nale y wykona  zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiadectwie ITB
nr 530/94 dotycz cymi metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96, jak i  w wiadectwie ITB nr
1005/94 wydanym ju  dla samego systemu ATLAS  STOPTER

               Etapy wykonywania docieplenia
Ca  robót dociepleniowych mo emy podzieli  na cztery podstawowe etapy:
- przygotowanie pod a
- przymocowanie p yt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- u enie tynku szlachetnego
Ka dy  z wy ej wymienionych etapów wymaga przestrzegania okre lonych zasad, których spe nienie jest
konieczne, aby uzyska  gwarancj  trwa ego i skutecznego docieplenia.
Prace dociepleniowe nale y prowadzi  w nast puj cych warunkach atmosferycznych:
- monta  systemu mo e odbywa  si  w temperaturze 5-25oC.
- Praca w temp. poni ej 5oC mo e grozi  zamarzni ciem wody, bez której niemo liwe jest wi zanie

zaprawy mineralnej
- Z kolei temp. powy ej 25oC mog  powodowa  zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej lub

tynkarskiej, a tak e nadmierne  wch anianie wody przez nagrzane pod e.
             Przygotowanie pod a
Jest to wa ny etap robót dociepleniowych. Zasadniczym sposobem mocowania p yt izolacyjnych jest ich
przyklejanie do cian przy pomocy zapraw klejowych. Pod e powinno by  no ne, stabilne, równe, czyste i
nienasi kliwe. Nale y elewacj  zmy  i oczy ci  z lu nych pozosta ci zapraw murarskich. Je eli istniej ca
ciana (pod e) jest zbyt ch onne,  wymaga zagruntowania emulsja ATLAS UNIGRUNT. Nierówno ci

powierzchni przekraczaj ce 1cm nale y wyrówna  poprzez skucie lub zastosowanie zaprawy wyrównuj cej.  Po
zako czeniu prac zwi zanych z przygotowaniem pod a nale y przeprowadzi  prób  z przyczepno ci  zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Kilka kostek styropianu o wielko ci 15x15cm nale y przyklei  do pod a zapraw
klejow  grubo ci oko o 1cm. Po pe nych 3 dniach mo na przeprowadzi  prób  oderwania próbek od ciany.
Je eli zerwanie przyczepno ci nast pi w styropianie , to oznacza, e przyczepno  zaprawy klejowej jest dobra.
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Je eli próbki styropianu oderwane zosta y cznie z warstw  zaprawy oznacza to, e pod e jest niedostatecznie
przygotowane , np. brak warstwy UNI-GRUNTU.

           Mocowanie p yt styropianowych
Warstw   termoizoalcji  stanowi p yta styropianowa. Nale y stosowa  p yty styropianowe frezowane  gr. 5cm
ciany i 2cm o cie a typu EPS 70-040 fasada .  Elementem mocuj cycm p yty styropianowe jest warstwa kleju

STOPTER K-20 wspomagana dyblami (ko kami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni p yty powinna
by  roz ona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni

yty. Do przyklejania p yt mo na przyst pi  po demonta u obróbek blacharskich, krat okiennych i w momencie ,
gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi  klej bezpo rednio przed przyklejeniem p yt do ciany. P yty
styropianu musz  by  uk adane w taki sposób , aby nie powsta y pomi dzy nimi szczeliny wi ksze ni  2mm.
Najlepiej stosowa  styropian frezowany co zapobiegnie powy szemu. Styropian po przyklejeniu musi stanowi
równa powierzchni , ewentualne nierówno ci nale y zeszlifowa  papierem ciernym. Warstwa zbrojona nie jest w
stanie ukry  wi kszych nierówno ci ni  ok. 1mm. Dlatego trzeba szczególn  uwag  zwraca  na staranne
przygotowanie pod a. Elementem wspomagaj cym mocowanie s  ko ki plastikowe. Mo na je montowa  w
momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest ju  dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie
spowoduje przesuwania p yt. Nale y stosowa  cztery dyble na 1m2, czyli 2 ko ki na jedn  p yt . W szczególnych
wypadkach nale y stosowa  wi ksza liczb  ko ków np. naro a budynku.

             Wykonanie warstwy zbrojonej
Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli p yt styropianowych nast pnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej.
Jej g ównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podk adu pod warstw  tynku. Po up ywie 2-3
dni od momentu zako czenia uk adania p yt styropianowych mo na przyst pi  do wykonania warstwy zbrojonej.
Rozpoczynamy od na enia na warstw  styropianu kleju STOPTER K-20. U ywa si  do tego celu pacy z batej o
wielko ci z bów 10-12mm. Zapraw  klejow  najlepiej jest rozprowadzi  pionowymi pasami o szeroko ci rolki
siatki z w ókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nast pnie nale y odci  odpowiedniej d ugo ci pas siatki i
przymocowa  go w kilku miejscach w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi  ja w warstwie kleju
przy pomocy tej samej pacy. Ka dy nast pny pas siatki uk ada si  tak, aby pomi dzy s siednimi pasami siatki
powstawa y zak ady szeroko ci min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z w ókna szklanego w
systemie ATLAS STOPTER pe ni rol   „zbrojenia”, dlatego te  musi zachowywa  ci  na ca ci elewacji. Po
zatopieniu siatki nale y dok adnie wyg adzi  (wyrówna ) warstw  zaprawy klejowej. Wykonuje si  to przy pomocy
pacy metalowej g adkiej. W cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno  wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naro nikach otworu. Dolna cz  budynku do wysoko ci 1,50m od terenu
nale y zabezpieczy  dodatkowa warstwa siatki. Uk ada si  ja tak samo jak pierwsza warstw . Dok adne
wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie wa ne, jest ona odpowiedzialna za os on  izolacji termicznej i
jednocze nie musi stanowi  trwa y podk ad pod warstw  tynku. Dlatego wszelkie nierówno ci powinny by
zeszlifowane papierem ciernym
               Wykonanie tynku szlachetnego
Ostatnim elementem systemu ATLAS  STOPTER jest wykonanie szlachetnej akrylowej zaprawy tynkarskiej
ATLAS CERMIT na cianach budynku, która poza zabezpieczeniem wcze niej u onych warstw spe nia rol
czynnika kszta tuj cego wygl d elewacji docieplanego budynku. Pod em dla tynku ATLAS CERMIT jest
warstwa zbrojona z naniesionym podk adem tynkarskim ATLAS  CERPLAST. Zadaniem CERPLASTU jest
izolowanie pod wzgl dem chemicznym warstwy tynku od pod a. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec
czego zachodzi konieczno  ochrony tynku przed wyst powaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego
zastosowanie CERPLASTU jest konieczne, to wzmocnienie przyczepno ci pomi dzy warstw  zbrojon  a
warstw  tynku. Cerplast po wyschni ciu daje ostr  drobn  faktur  o dobrej przyczepno ci. CERPLASTU nie
wolno rozcie cza . Posiada on jeszcze jedna zalet  jest to warstwa hydrofobowa  (wodoodporna).

Po up ywie ok. 5 godzin mo na przyst pi  do nak adania projektowanego tynku akrylowego ATLAS
CERMIT. Zaraz po wymieszaniu nale y odczeka  jeszcze ok. 5min., a  zaczn  dzia  zawarte w zaprawie
dodatki chemiczne. Po tym okresie i ponownym wymieszaniu zaprawa nadaje si  do u ycia. Nale y zawsze
rozrabia  ca e worki suchej zaprawy, aby unikn  separacji kruszywa, która mog a nast pi  w trakcie transportu.
Przygotowana zaprawa ATLAS  CERMIT zachowuje swoje w ciwo ci przez ok. 1,5godz. i przez ten okres
nadaje si  do nak adania na powierzchnie cian. Proces nak adania tynku na powierzchni ciany dzieli si  na
trzy fazy:

- naci ganie wyprawy na cian
- zdejmowanie nadk adu
-  fakturowanie.

          Wykonanie docieplenia w miejscach szczególnych
Wykonanie docieplenia na naro nikach, oscie ach, coko ach oraz elementach dekoracyjnych .

          Projektowana kolorystyka elewacji

Wed ug palety barw systemu ATLAS

ciany – kolor g ówny - kolor nr 0417
- ciany – pasy mi dzy oknami – kolor nr 0033
- kominy ponad dachem  – kolor nr 00417
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- cokó  i murki oporowe– kolor nr 0249
- gzyms – farba akrylowa – kolor nr 0249

W razie wykonywania tynków w innym systemie nale y dobra  kolory po uprzednim uzgodnieniu z
Inwestorem.

2.3. Docieplenie  stropodachu  - CPV45321000-3

            -Sprawdzenie i wyrównanie istniej cego pokrycie dachu. W miejscach wyst powania p cherzy
nale y pap  ponacina , podsuszy  i podklei , ca  oczy ci  i wyrówna .

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - n.p. dwukrotne gruntowanie mas  asfaltowo-kauczukow  w
ilo ci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. 1mm. Paroizolacj  nale y wyprowadzi  na ciany, kominy i inne
pionowe elementy dachu powy ej izolacji termicznej.

- Monta  kraw dziaka drewnianego 15x10cm wokó  obwodu dachu ,kotwionego do stropodachu kotwami i
obrobionego nast pnie blach  ocynkowan , w celu mo liwo ci pó niejszego  monta u obróbek
blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy p yty izolacyjne z  we ny mineralnej skalnej gr. 10 cm
przyklejanej do pod a klejem bitumicznym na zimno wg technologii producenta. P yt  dociskamy po ok.
15 min. Po naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych zawartych w kleju.
Dosuwamy starannie jedn  p yt  do drugiej, tak aby unikn  mostków termicznych.  Minimalna grubo
ocieplenie stropodachu we  mineraln  wynosi    gr.15 cm - co daje warto  wspó czynnika przenikania
ciep a Uk = 0.24W/m2K.   Ukmax dla stropodachów = 0.30 W/ m2K.

- Przyklejamy pap  podk adow  termozgrzewaln  do p yty , nanosimy klej na p yt  zgodnie z podanymi
zasadami producenta. Zu ycie kleju wzrasta do ok. 30%. Nast pnie rozwijamy rolk  papy podk adowej i
dociskamy po ok. 15 minutach od na enia kleju. Pap  podk adow  zgrzewamy mi dzy sob  na zak adk
lub sklejamy na zak adk  klejem bitumicznym przynale nym do danego systemu.

- Zgrzewamy pap  wierzchniego krycia do papy podk adowej na ca ej powierzchni nie wcze niej ni  dwie
doby od przyklejenia papy podk adowej do p yt  z we ny mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na
odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju.

  3.  Prace dotycz ce instalacji  piorunochronnych  - CPV 45310000-3

Nale y dokona  wymiany instalacji odgromowej -przewodów pionowych na cianach – montuj c je we
wcze niej u one rury winidurowe na  uchwytach (pod styropian), z czy kontrolnych oraz
zamontowanie skrzynek pomiarowych kontrolnych.

 a) Instalacja sk ada si  z nast puj cych elementów:
- zwodu s cego do przyj cia uderzenia pioruna,

- przewodów odprowadzaj cych, s cych do sprowadzenia pr du piorunowego do
ziemi,
 -      przewodów uziemiaj cych,
- uziomu otokowego uk adanego w ziemi,
- stalowe materia y (druty, linki, ta my, uchwyty, z cza kontrolne i rubowe)
powinny by  zabezpieczone przed korozj  przez ocynkowanie ogniowe,

b) Drut na zwody poziome po demonta u  powinien by  przed monta em wyprostowany za pomoc
wst pnego napr enia lub specjalnej prostowarki,
c) Przewody stanowi ce zwody poziome nie izolowane powinny by  uk adane przy
zachowaniu nast puj cych odst pów od powierzchni dachu:

- co najmniej 40 cm przy pokryciach atwopalnych,
- co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych lub trudno zapalnych,
d) Wsporniki dla zapewnienia dostatecznych odst pów musz  by  wykonane z

materia u izolacyjnego, np. drewno impregnowane, ywica syntetyczna, beton
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zbrojony. Wybór wspornika (przykr cane ; zatapiane w betonie; wbijane;
przyklejane, spawane itp.) powinien by  dostosowany do rodzaju pokrycia i
konstrukcji dachu,

e) Uk ad i lokalizacja zwodów powinna by  zgodna z dokumentacja projektow ,
zwody niskie powinny stanowi  sie  , której kra cowe przewody musz
przebiega  wzd  kraw dzi dachu,
f) Wszystkie nie przewodz ce elementy budowlane wystaj ce ponad powierzchni
po aci nale y wyposa  w zwody niskie, po czone z sieci  zwodów
zamocowanych na powierzchni dachu,
g) Zwody nale y prowadzi  bez ostrych zagi  i za ama , (promie  zagi cia nie mo e
by  mniejszy ni  10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nale y zastosowa
kompensacj ,
h) czenie przewodów powinno by  wykonane poprzez z cza rubowe, spawane, zaciskane lub nitowane.

cza rubowe nale y zabezpieczy  przed korozj  przez nasmarowanie wazelin  bezkwasow  lub
pomalowa , z cza spawane nale y pomalowa  farb  antykorozyjn . cza przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego, musz  by  dok adnie oczyszczone,

     i)   Przewody odprowadzaj ce nale }' prowadzi  na zewn trznych cianach obiektu budowlanego:
 -w odleg ci nie mniejszej ni  2 cm od materia ów niepalnych lub trudno
        zapalnych (odleg ci mi dzy wspornikami nie mog  by  wi ksze ni  1,5 m),
- w odleg ci nie mniejszej ni  40 cm od materia ów atwo zapalnych,
- w bruzdach 15x25 mm, zakrytej materia em nie przewodz cym i niepalnym, np.
tynkowanie, niedozwolone jest umieszczanie w tej bru dzie innych instalacji,
- w rurze winidurowej pod tynkiem lub warstwie izolacji zewn trznej budynku,

j)   Przewody odprowadzaj ce nale }' od zwodów do przewodów uziemiaj cych
prowadzi  jak najkrótsz  drog , zachowuj c odleg  2 m od wej  do budynku, ogrodze  metalowych
przylegaj cych do dróg publicznych. Gdy warunku tego nie mo na zapewni , przewód nale y umie ci  w
rurze winidurowej o grubo ci cianki nie mniejszej ni  5 mm, si gaj cej 0,5 m w g b ziemi oraz wystaj cej
1,8 m nad ziemi ,
k) Po czenia przewodów odprowadzaj cych ze zwodami poprzez z cza rubowe, spawanie,
zaciskanie lub nitowanie, zabezpieczone antykorozyjnie,
1)   Po czenia przewodów odprowadzaj cych z przewodami uziemiaj cymi nale }' wykonywa  za pomoc
zacisków probierczych, które powinny mie -co najmniej dwie ruby zaciskowe M6 oraz jedn rub  M10.
Zaciski probiercze nale }' umieszcza  w taki sposób, aby by y atwo dost pne w czasie pomiaru rezystancji
uziomu,
tu) Po czenia przewodów uziemiaj cych z uziomami nale y wykonywa  przez spawanie lub zaciski,
przestrzegaj c zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody do uziomów
nale y prowadzi  jak najkrótsz  droga. czenie przewodów uziemiaj cych z uziomem rurowym poprzez
obejmy z podk adk  o owian ,
n) Przewody uziemiaj ce nale y chroni  przed korozj  przez pomalowanie farb  antykorozyjn  lub
asfaltem do wysoko ci 30 cm nad ziemi  i do g boko ci 20 cm w ziemi,
o) Uziomy sztuczne mo na wykonywa  z ta m, drutów pr tów, rur lekkich,
kszta towników walcowanych, jednak z zastrze eniem najmniejszego przekroju ocynkowanego <i> 6 mm,

cego do wykonywania zwodów poziomych,
p) Uziomów nie wolno zabezpiecza  przed korozj  pow okami nie przewodz cymi,
q) Na odcinku, gdzie nie mo na zastosowa  uziomu otokowego, dopuszcza si  jego przerwanie; w takim
przypadku uziom musi by  zako czony uziomem szpilkowym (pionowym) na g boko ci pogr enia nie
mniejszej ni  3 m, uziom otokowy ze szpilkowym czy si  przez spawanie z zabezpieczeniem antykorozyj
nym,
r)   Uziomy sztuczne powinny by  uk adane w gruncie w odleg ci nie mniejszej ni  1.5 m od wej  do
budynków, przej  dla pieszych oraz ogrodze  metalowych usytuowanych przy drogach publicznych.
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Je eli tego warunku nie mo na spe ni  nale y na uziom za  rur  izolacyjn  o takiej d ugo ci, aby jej
ko ce si ga y co najmniej 2 m z ka dej strony wej cia do budynku lub przej cia dla pieszych.
Uwaga: Wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla instalacji piorunochronnej
i przeka e
 inwestorowi do protoko u odbioru ko cowego robót.

4. Wywiezienie gruzu i elementów z demonta u – CPV 45111220-6

 Wykonawca usunie i wywiezie na w asny koszt  gruz i elementy z rozbiórek.

                          opracowa


