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     Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dotyczy: Termomodernizacji budynku Stra nicy OSP
                                   w Ignacowie

Inwestor: Gmina Przy k
26-704 Przy k

Bran a : - Roboty budowlane

Kod CPV:

  Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie - CPV

1.  Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]
2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4]
3.Izolacje cieplne - CPV 45320000-6
4. Tynkowanie [CPV 45324000-4]
5. Roboty malarskie [CPV 45442100-8
6. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

Opracownie :

                         luty- 2014r
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

na: ,,Termomodernizacja budynku stra nicy OSP - ocieplenie  cian zewn trznych,
wymian obróbek blacharskich oraz roboty towarzysz ce  w Ignacowie  gm. Przy k,
woj. mazowieckie”

ZAWARTO  OPRACOWANIA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH
5. UWAGI KO COWE

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek Stra nicy OSP zlokalizowany jest na dzia ce w Ignacowie gm. Przy k.  Zakres
robót to termomodernizacja obiektu – wymiana obróbek blacharskich  , ocieplenie cian
budynku styropianem metod  lekk  mokr  oraz inne roboty towarzysz ce.

-
2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT

Dzia ka na której zlokalizowany jest budynek  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 robotami jak w pkt. 1 niniejszej
specyfikacji.

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

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.
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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;
- 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.
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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 .
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
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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.

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.
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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.
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.
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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 ”.

SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA      I     ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

DLA   POSZCZEGÓLNYCH   RODZAJÓW   ROBÓT – Termomodernizacja cian zewn trznych i roboty

towarzysz ce budynku stra nicy OSP w Ignacowie

1.Izolacje cieplne - CPV 45320000-6
2. Tynkowanie [CPV 45324000-4]
3. Roboty w zakresie usuwania gruzu [CPV 45111220-6]

1. Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1]

Prace przygotowawcze przed rozbiórk .

Przed rozpocz ciem  rozbiórki  nale y przygotowa  plac budowy.  Do niezb dnych elementów zagospodarowania

przyobiektowego w tym zakresie nale :

 Drogi do przyjazdu i odjazdu rodków transportu

 O wietlenie placu budowy

 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Zorganizowa  rytmiczna wywózk  materiaów z rozbiórki dla zapewnienia ci ci prac rozbiórkowych

1.1. Zakres rozbiórek i demonta u:

- demonta  obróbek blacharskich

- wykucie drzwi zewnetrznych

- inne niezb dne rozbiórki

2. Drzwi zewn trzne

 DRZWI  ZEWN TRZNE  Stalowe – Drzwi stalowe pene malowane proszkowo lakierem poliestrowym,
wypenione izolatorem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna) o wsp. k<=2,6w/m2K. Drzwi
antywamaniowe kl. B wyposa one w 2 zamki patentowe i klamk .;  z obróbk  o cie y tj. uzupenieniem tynków

cie y i pomalowaniem  f.emulsyjn .
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3.    Obróbki blacharskie – parapety zewn trzne i ogniomury  z blachy powlekanej w kolorze br zowym

3.1. Podokienniki zaleca si  uk ada   na piance monta owej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na

zewn trz Pianka zapewnia dobr  izolacj  termiczn  i u atwi ewentualny demonta  parapetu w przysz ci.

Je eli parapet montowany b dzie na zaprawie nale y mocowa  go na wkr ty stalowe z uszczelk . Styk

okna i parapetu wewn trznego istniej cego uszczelniamy mas  silikonow .

           Wszelkie materiay do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach

           polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cy dany materia  do powszechnego stosowania

          w budownictwie.

3.2. Inne obróbki blacharskie dachu tj. pasy nadrynnowe, czapki kominowe, desek okapowych ,

ogniomurów

• Blacha stalowa powlekana p aska malowana proszkowo w kolorze br zowym powinna odpowiada
normom PN-62/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,55-0,60mm.

Zasady wykonywania obróbek blacharskich.

W przypadku obróbek blacharskich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece :

- roboty blacharskie z blachy powlekanej mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie

ni szej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni szej ni  5°C. Robót nie wolno

wykonywa  na oblodzonych pod ach, Przed u eniem parapetów zewn trznych nale y wykona  spadki  z

zaprawy cementowej. Wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie

blachy lub odpry ni cie powoki zabezpieczaj cej blach .

Obróbki z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi polskich normach wyrobów i wymaganiami

producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.

4.   Ocieplenie cian zewn trznych metod  lekk  mokr  system   - CPV 45320000-6

Ocieplenie budynku  nale y wykona   zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji ITB lub innej równowa nej dla
danego systemu

               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. 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. 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. Je eli próbki styropianu
oderwane zosta y cznie z warstw  zaprawy oznacza to, e pod e jest niedostatecznie przygotowane , np.
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brak warstwy emulsji.

           Mocowanie p yt styropianowych
Warstw   termoizoalcji  stanowi p yta styropianowa. Nale y stosowa yty styropianowe frezowane  gr. 10cm
ciany  i 2cm o cie a  typu EPS 70 040 fasada .  Elementem mocuj cym  p yty styropianowe jest warstwa kleju

dla danego systemu 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 p 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.

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 . U ywa si  do tego celu pacy z batej o wielko ci

bów 10-12mm. Zapraw  klejow  najlepiej jest rozprowadzi  pionowymi pasami o szeroko ci rolki siatki z
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 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 jest wykonanie szlachetnej akrylowej zaprawy tynkarskiej akrylowej na cianach budynku,
na cianach coko u tynku ywicznego mozaikowego,  która poza zabezpieczeniem wcze niej u onych warstw
spe nia rol  czynnika kszta tuj cego wygl d elewacji docieplanego budynku. Pod em dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym podk adem tynkarskim. Zadaniem podk adu 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 podk adu  jest konieczne, to
wzmocnienie przyczepno ci pomi dzy warstw  zbrojon  a warstw  tynku. Podk ad  po wyschni ciu daje ostr
drobn  faktur  o dobrej przyczepno ci. PODK ADU  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 . 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
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.

          Projektowana kolorystyka elewacji

Wed ug palety barw dla danego systemu

Kolory grupy II nale  dobra  po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i U ytkownikiem.
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5. Roboty w zakresie usuwania gruzu  - CPV 45111220-6

Gruz  i z om, oraz inne materia y  uzyskane z rozbiórek w wyniku robót remontowych, Wykonawca wywiezie na

wysypisko mieci i poniesie op aty wynik e z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko

 oraz koszty zwi zane z ewentualn  utylizacj  materia ów z rozbiórki.

opracowa


