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1. Wstęp  
  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na: termomodernizacji obiektu 
Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu.  

  
1.2 Zakres stosowania SST  

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie 

na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej.  

  

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi 

c) obiekt małej architektury 

2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem , wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury. 

4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  

z gruntem. 

6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,  

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 

10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 
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11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, 

dziennik montażu. 

13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary 

powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 

14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

19. drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót. 

21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

22. księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w postaci wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzenia badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem 

 

1.4 Zakres robót objętych SST  
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania 

inwestycyjnego przedstawione go w pkt. 1.1. mającym odzwierciedlenie w sporządzonym 
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projekcie termomodernizacji przedmiotowego obiektu. Dopuszcza się zastosowanie innych 

systemów docieplenia posiadających atesty i dopuszczenie do obrotu jednak o parametrach nie 

gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej.  

  

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:  

 

 

- Prace przygotowawcze związane z wznoszeniem rusztowań, zabezpieczeniami okien  

i likwidacją elementów na elewacji (lamp oświetleniowych; monitoringu, kabli 

telefonicznych, okablowania systemu alarmowego, instalacji odgromowej  itp.) będących 

własnością zespołu szkół.  

  

- Skucie luźnych fragmentów tynków oraz uzupełnienie tynków i ubytków na elewacji przed 

wykonaniem prac dociepleniowych.   

  

- Zdemontowanie istniejących daszków z płyt azbestocementowych wraz z ich utylizacją przez 

wyspecjalizowana firmę posiadającą odpowiednie pozwolenia.  

  

- Przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie powierzchni ścian i poprzez 

gruntowanie systemowym środkiem gruntującym.  

 

- Wyrównanie powierzchni ścian płytami styropianowymi by doprowadzić ściany wraz  

z ociepleniem do pionów – zewnętrzna powierzchnia ściany musi być pionowa.   

 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-040 lub równoważnym  

(o współczynniku izol. λ=0,040 W/mK), grubości 15 cm – wyprawa tynk struktura,  

w technologii BAUMIT lub równoważny.  

   

- Zabezpieczenie wszystkich narożników zewnętrznych w tym przy oknach  kątownikiem 

systemowym.  

  

- Odtworzenie instalacji odgromowej pod dociepleniem w rurach wraz ze elementami 

kontrolnymi (skrzynki).  

  

- Wymiana wszystkich drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku na nowe zgodnie  

z projektem. Drzwi wyposażone komplet okuć.   

  

- Naprawa istniejących schodów betonowych w budynku A (strona południowa) poprzez 

uzupełnienie ubytków betonu masami naprawczymi typu PCC. 

 

- W części szkoły podstawowej należy oczyścić ścianki oraz dojścia poprzez hydro-piaskowanie 

elementów betonowych i uzupełnienie konstrukcji masami do renowacji betonów typu PCC. 

W uszkodzone płytki chodnikowe należy wymienić na nowe.   

  

- W miejscach gdzie ogrodzenie terenu dochodzi do ścian budynku należy konstrukcje 

ogrodzenia zmodernizować tak aby dopasować do nowej izolacji ścian - zwiększając 

funkcjonalność furtki/przejścia przy budynku A poprzez przesuniecie dwóch przęseł 

ogrodzenia.  

 

- Układ rynien należy zmodyfikować dostosowując do izolacji termicznej zwłaszcza w części 

szkoły podstawowej. 

 

- W części szkoły podstawowej należy wykonać wywiew ocynkowany z wentylacji pomieszczeń 

pod klasami wyprowadzony i przymocowany na ścianę budynku.   
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- Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku tam gdzie występuje nawierzchnia trawiasta 

należy wykonać opaskę żwirową szerokości 40 cm. Głębokość warstwy żwiru- min. 15 cm. 

Opaskę należy wypełnić dużymi otoczakami o średnicy 10-15 cm, oraz ograniczyć obrzeżem 

chodnikowym. 

 

- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe z blachy wg przyjętej kolorystyki.  

  

- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy cynkowej.  

  

- Wymiana obróbek ścianek i innych obróbek koniecznych do wykonania przy pracach 

dociepleniowych. 

 

- Montaż uchwytów flagowych przed wejściem do budynku. 

 

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

- Wymiana okładziny schodów wejścia głównego do budynku na płytki gresowe anty 

poślizgowe odporne na warunki atmosferyczne lub równoważne.  

  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru  

inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  

przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz 

planem BiOZ.  

  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i 

projektantem.  

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST.  

Ilości określone w dokumentacji projektowej jak i w przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej 

będą uważane jak o orientacyjne a Wykonawca określi zakres prac na podstawie wiedzy  

i doświadczenia oraz dokonanej wizji na obiekcie. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
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2. Materiały.  
  

Wszystkie prace dociepleniowe muszą być wykonane w jednym systemie w którym 

Wykonawca prac ma zamiar realizować inwestycję.  

  

Nie dopuszcza się mieszania materiałów pochodzących od różnych producentów.  

2.1.    

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji 

dotyczących zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub 

świadectw badań laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia. 

Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , wcześniej nie używane 

materiały i elementy konstrukcyjne. 

Materiały powstałe z przerobu ( recykling) mogą być uważane za nowe, jeśli są stosowane zgodnie 

z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru. 

Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które 

nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami 

technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały 

gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia. 

Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny 

obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 

przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają 

w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 

 

2.2.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym oraz Polskimi Normami.  

W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne z w pełni z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną ora Polskimi Normami to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów 

wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich 

nie przyjęciem.  

 

2.3.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma 

lub Aprobatą Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

 

2.4.   

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy,  

w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień  

z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 

gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 
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2.5. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych  

do robót  od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.  

 

  

3. Sprzęt.  
  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

sprawny technicznie i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody.  

  

  

4. Transport.  
  

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru  

w terminach przewidzianych w umowie.  

  

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 

Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

  

Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

  

5. Warunki techniczne i wykonanie robót.  
  

5.1. Warunki techniczne.  

 

  

Wszystkie prace dociepleniowe wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002.   

   

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia musza odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

obecnie norm i aprobat technicznych, posiadać atesty higieniczne. Materiały powinny być 
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dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach 

określonych w kartach technicznych.  

  

Użyty do docieplenia styropian powinien bezwzględnie posiadać co najmniej 6 tygodniowy okres 

sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu się pentanu z pęcherzyków styropianu, może 

doprowadzić do powstania pęknięć na otynkowanej elewacji.  

  

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, wtapiania tkaniny zbrojącej, kołki 

mocujące, tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile zabezpieczające krawędzie warstwy 

ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w kompletnym systemie izolacji cieplnej 

określonym aprobatą techniczną. Nie należy stosować „składanki” elementów składowych 

systemów z różnych aprobat technicznych. Stosowanie materiałów różnych producentów uwalnia 

ich od udzielenia gwarancji na cały system. Ponadto producenci systemów dociepleń powinni 

okazać się nie tylko aprobatą ale również certyfikatem zgodności.  

  

Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków. Wykonać naprawę i uzupełnienia 

zniszczonego tynku, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową.  

Starannie oczyścić powierzchnię ściany z kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu szczotek  

i spłukanie silnym strumieniem wody bez dodatków środków chemicznych.  

  

Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi  

i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie pasków z cienkiego styropianu.  

  

Kleić płyty styropianowe pasami poziomymi o szer. 50 cm. 6  placków kleju na płytę. 

Powierzchnia kleju przylegająca powyżej 60 % powierzchni płyty.  

  

Ościeża okienne docieplić 12 cm warstwą styropianu.  

Klejenie wykonywać podczas suchej pogody – opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy 

klejącej. Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej, co do klejenia płyt  

do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zakłady 

pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Po upływie  3-4 dni celowe jest przeszlifowanie 

wierzchniej warstwy papierem ściernym i ewentualne nałożenie warstwy z masy klejącej 

grubości  ok. 1 mm.  

  

Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach 

ocieplonych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułożonej na styropianie z paskami siatki 

wypuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeża (podokienniki).  

Niewłaściwym jest szpachlowanie zaprawą szczelin w styropianie, gdyż tworzą się mostki cieplne 

– szczeliny wypełniać paskami styropianu lub pianką.  

Do mocowania docieplenia mogą być stosowane wyłącznie łączniki posiadające odpowiedni atest. 

Do osadzenia kołków można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia płyt.  

  

Do wysokości ok. 2,5 m stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki.  

  

Na narożnikach zewnętrznych narażonych na uszkodzenia należy nałożyć narożniki z kątownika 

aluminiowego perforowanego – pod włóknem szklanym.  

  

5.2. Kolejność wykonywania robót.  

  

Przy wykonywaniu ociepleń ścian styropianem, prace powinny przebiegać w następującej 

kolejności i obejmować:  

prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań), 

zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic itp.  

w porozumieniu z inspektorem określić zakres demontażu kabli prowadzonych po elewacjach, 

założenie osłon z folii na oknach i drzwiach zewnętrznych, sprawdzenie przyczepności podłoża,  
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sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób 

przyczepności kleju i kołków, oczyszczenie z materiałów bitumicznych i kitów mogących 

oddziaływać chemicznie na płyty termoizolacyjne,  cięcie płyt termoizolacyjnych,  przygotowanie 

masy klejącej,  przyklejenie płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej,  zamocowanie 

mechaniczne płyt kołkami,  wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem 

ściernym,  nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej,  

zagruntowanie podłoża,  wykonanie wyprawy elewacyjnej,  wykonanie i montaż nowych obróbek 

blacharskich,  wykonanie pozostałych prac na elewacji – założenie uszczelnień (taśmy rozprężne, 

silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych elementów, malowania,  

demontaż rusztowań,  wykonanie cokołu,  uporządkowanie terenu wokół budynku.  

  

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.  

  

Podłoże, na którym będzie mocowany system BAUMIT lub równoważny musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 

powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią 

nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.   

Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu powierzchni ścian oraz 

wykonaniu niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i 

luźnych powłok malarskich. Należy ostukać podłoże, skuć fragmenty uszkodzone i na 

fragmentach nierówności lica zewnętrznego ścian narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3.  

Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej 

dzień wcześniej przed klejeniem termoizolacji.  

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą.  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy 

zastosować listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 

Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany 

do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.   

  

5.4. Przyklejanie płyt styropianowych.  

  

Płyty termoizolacyjne należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju np. BAUMIT NivoFix lub 

zaprawy klejowo-szpachlowej np. BAUMIT ProContact, dla systemu BAUMIT lub równoważnego. 

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 

przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 

płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.   

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 

należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 

dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.   

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 

docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 

przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem 

zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może 

przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 

60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.   

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

przedmiotowym budynku gdzie istnieją miejscami duże odchyłki od pionowości ułożonych 

prefabrykatów, staranność wykonania powyższej operacji  wpływa w dużym stopniu na końcowy 

efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności 

późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego 

etapu prac.  
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5.5. Zamocowanie mechaniczne –  kołkowanie płyt styropianowych.  

  

W miejscach osłabionej przyczepności podłoża istnieje potrzeba dodatkowego mocowania 

docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 6 do 

8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka 

wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym 

fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

  

5.6. Prace dodatkowe.  

  

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 

(min. 25x35 cm). W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych 

otworów elewacji.   

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 

aluminiowy kątownik ochronny.   

  

5.7. Wykonywanie warstwy zbrojonej.  

  

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości 

gładź z kleju BAUMIT ProContact dla technologii BAUMIT PRO System lub równoważny, w którym 

zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 

agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  Pracę należy rozpoczynać  

od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt termoizolacyjnych.   

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.   

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 

pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie 

siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.   

  

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 

wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.   

  

5.8. Wykonanie podkładu tynkarskiego.  

  

Podkład tynkarski BAUMIT UniPrimer dla technologii BAUMIT PRO System jest materiałem  

o konsystencji gęstej śmietany lub równoważny. Należy go stosować bez rozcieńczania,  

w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 

malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 
BAUMIT UniPrimer lub równoważny może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 

6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) 

nie jest możliwe nałożenie tynków.  

  

5.9. Nakładanie silikonowych tynków szlachetnych BAUMIT SilikonTop.  

  

Wyprawami w systemach dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub 

polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem 

przygotowania materiału do pracy.  Tynki polimerowe są produkowane i sprzedawane w postaci 

gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani 



TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW  

im. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA  

OS. JANA III SOBIESKIEGO 114; 60-880 POZNAŃ  

 

 

 

zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć 

bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartości.   

Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C  

do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.   

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą  stalową gładką  

do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego.  

Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.   

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 

sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze 

rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi 

(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 

zagładzić ruchami okrężnymi.   

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie  

od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.   

  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową 

datą produkcji.  

  

Dla zastosowania innego systemu docieplenia należy stosować kleje, podkłady , wyprawy 

emulsje gruntujące wg wskazań producenta systemu  

 

5.10. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową 

obejmuje w szczególności: 

 

5.10.1 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów 

5.10.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

5.10.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

Projektu organizacji budowy 

5.10.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

harmonogramu rzeczowo - finansowego 

5.10.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5.10.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi 

do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

5.10.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów  

na składowisko odpadów komunalnych 

5.10.8 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych  

w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych  

w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

5.10.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 

20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 

838 z późniejszymi zmianami) 

5.10.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie  

do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji 

5.10.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę 

5.10.12 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 

 

5.11. Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową: 
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5.11.1  w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy wezwać 

Inspektora Nadzoru, a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację 

geodezyjną 

5.11.2  wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru może żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie uzna 

za konieczne 

5.11.3   oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego 

5.11.4 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 

drogach publicznych 

5.11.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 

techniczne i dopuszczenie do użytkowania 

5.11.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

35.11.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa 

5.11.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

5.11.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie 

5.11.10 opracowanie projektu organizacji robót 

 

5.12. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy; poda lokalizację punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz egzemplarze dokumentacji komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości 

wynikającej z umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

  

6. Kontrola jakości robót.  
  

6.1 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:  

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty 

technicznej 2. Zużycie materiału  

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni  

4. Grubość powłoki/warstwy  

5. Sprawdzenie równości powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami 

wykonywania i odbioru robót budowalno-montażowych opracowanymi przez ITB  

6. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)  

7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej  

   
6.2 Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu BAUMIT obejmuje:  

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty 

technicznej, 2. Zużycie materiału,  

3. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji),  

4. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej,  

5. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 

oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO,  

6. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej.  
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7.   Obmiar robót.  
  

Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem, chyba ,że warunki umowy stanowią inaczej.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar  

gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie.  

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 

legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.  

  
  

8. Odbiór robót.  
  

Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem 

wymagań prawa budowlanego.   

  

8.1. Odbiór końcowy  

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający  

na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem oraz z podanymi w wytycznych 

wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości,  jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót  

na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczna i ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie 

odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:   

- dokumentacje projektową i powykonawczą,  

- specyfikacje techniczną,  

- ofertę przetargową,   

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających  

i   -  ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,  

- Dziennika Budowy,  

- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów urządzeń, (jeżeli 

tego wymagają).  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą 

zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.  
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8.2. Odbiór ostateczny   

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

  

8.3. Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość zostanie 

określona w kontrakcie.   

  

  

9. Podstawa płatności.  
  

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się  

że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego 

prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenie umownej.  

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budowa raz 

z kosztami nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien 

być sporządzony na podstawie przedmiarów, projektu, własnych pomiarów uzupełniających  

i kontrolnych ,jak również wizji lokalnej na obiekcie.  

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.  

  

  

10. Dokumenty odniesienia.  
  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994   „Prawo Budowlane”  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz 
z późniejszymi zmianami  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 

r.)  

Norma PN-EN-ISO 6946:1998  „Ochrona cieplna budynków’  

Aprobata Techniczna AT-15-3662/2004  

Certyfikat Zgodności ITB 374/W  

BN-72/6363-02  „Tworzywa sztuczne. Płyty styropianowe pełne i samogasnące”   

  

Normy  

PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu 

mechanicznego  

PN-ISO 37:1998  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości 

wytrzymałościowych przy rozciąganiu  

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

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru)  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu)  

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów. Określenie czasu zachowania właściwości 

roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy  

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej  

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie  
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PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 
Specyfikacja 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 

Inne dokumenty  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003  

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej Aprobata 

techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT 15-3717/2006  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6986/2006  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6894/2006  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2007  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7099/2006  

ZUAT-15/V.03/2003 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej  

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7290/2007  

ZUAT-15/VI.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Część 

IV. Powłoki polimerowo-cementowe. 

Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. Warszawa 2002 

 


