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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

  
  

 

SST 01  453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ( ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ,) 
   

 Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne powyżej cokołu 
 Izolacja cieplna- styropian – ściany zewnętrzne 
 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny ) i malowanie  
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
1.Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane związane z remontem elewacji budynku 
biurowego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
1.2. Uczestnicy procesu  
Zamawiający - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 Inspektor Nadzoru – osoba wskazana w Umowie przez Zamawiającego 
 Wykonawca…………………………………………………………………………..  

Przyszły użytkownik-  Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
 
1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 

Planowany remont zakłada demontaż częściowy elewacji, wykonanie naprawy rys, montaż 
docieplenia oraz otworzenie tynków cienkowarstwowych z pomalowaniem frontowej elewacji, remont 
ścian attykowych na dachu oraz ścian pod świetlikami 

W budynku znajdują się pokoje biurowe wykorzystywane jako siedziba Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii 

 
 
1.3.2.Zakres robót przewidzianych do wykonania 
Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem roboty ogólnobudowlane. Zakres robót do wykonania 
opisany został w przedmiarze robót. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna 
 Przedmiar robót z przedstawiona technologią wykonywanych prac 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej 
 
2. Prowadzenie robót.  
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Terenem budowy jest wydzielony teren bezpośrednio otaczający budynek biurowy : adres - ul. Jana 
Olbrachta 94B w Warszawie. 
Przeszkodą w prowadzeniu robót może być prowadzona działalność w obiekcie. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający protokolarnie przekaże teren robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z mediów takich jak woda i prąd. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów, elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do chwili odbioru robót.  
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie robót 
takich jak rurociągi i kable. W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w 
granicach prowadzonych robót, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Inspektora Nadzoru o 
zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji . 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót 
wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych użytkowników występujących w obrębie robót 
w zakresie hałasu i zanieczyszczeń. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 
robót. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości.  
 
3. Materiały i urządzenia 
Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczonych na budowę materiałów musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
4, Sprzęt i Transport 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w kosztorysie nakładczym lub przedmiarze robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  
 
5. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, mówiące o tym ,że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm. 
 
6. Obmiar robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do książki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 
 
7. Odbiory robót i podstawy płatności 
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Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa 
 
8. Przepisy związane 
8.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano wykaz norm odnoszących się do 
poszczególnych rodzajów robót. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
 
8.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót 
Najważniejsze z nich to: 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.  
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

9. UWAGA KOŃCOWA 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji 
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SST 01  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
453.2.0.000 - 6 ROBOTY IZOLACYJNE ELEWACJA 

  
1. ROBOTY IZOLACYJNE OBEJMUJĄ:  
  

 Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne powyżej cokołu 
 Izolacja cieplna- styropian – ściany zewnętrzne 
 Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk mineralny ) i malowanie  

 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 
- należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta; 
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa 
niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8oC; 
zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć; 
 
2. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

 niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
 małą gęstością objętościową (kg/m3), 
 małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
 dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu, 
 odpornością na wpływy  biologiczne, 
 brakiem wydzielania  substancji toksycznych, 
 odpornością ogniową. 

 
2.1 samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawędziami. 

Oznaczenie zgodnie z normą EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-
 TR100. 

współczynnik przewodzenia ciepła płyt EPS 70-040   0,040 [W/(mK)]. 
klasa reakcji na ogień E (Euroklasa). 
 

 - ściany zewnętrzne – gr. 12 cm 
 
 
2.2 emulsja gruntująca 
 
emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
 Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
 Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 
 Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
 Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003 
 Opakowania: 

 Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg 
 Transport: 
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 Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
 temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 
2.3. Kleje do przyklejania płyt styropianowych 
cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach ociepleń.  
 Proporcje mieszanki 
 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 
 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 
 Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
 Czas otwarty pracy min. 25 minut 
 Przyczepność do betonu : 
  - po 28 dniach      ≥ 0,5 MPa 
  - po 28 dniach i 24 h wody    ≥ 0,3 MPa 
  - po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. ≥ 0,5 MPa 
 
 Przyczepność do styropianu  w każdych warunkach zerwanie w styropianie 
 Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
 Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
 Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 
 Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
 Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
 Transport:  Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych  
   warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią 
2.4. warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną 

 Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia 
 Przyczepność do styropianu -  w każdych warunkach zerwanie w styropianie 
 siatka z włókien szklanych systemowa  o wyższej gramaturze – 160 g/m2 ) 

 
2.5 wyprawa tynkarska do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych – mineralna  
 
2.6  farba silikonowa do tynków mineralnych zewnętrznych 
 
2.7. Materiały do zszywania ścian: Kotwy HeliBar 6 mm na zaprawie HeliBond 
 
2.8. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza się: 

 łączniki teleskopowe  KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilości min. 3szt. na 1m2, w strefie 
brzegowej ( 1,0m od krawędzi dachu) łączniki zagęścić do 6szt./m2 ,  a w narożnikach do 9 szt. na 
1m2 .  Trzpień metalowy. 

 listwy startowe – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych 

 narożniki  zabezpieczające – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 
Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich 
norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, 
wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu  

dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu 
 

 3. MASZYNY I SPRZĘT 

Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót termomodernizacyjnych 
przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych ustawionych przy ścianach 
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zapewniających dostęp brygad roboczych do wszystkich elementów elewacji budynku pozwalających na 
dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych, ocenę tych przegród, sprawdzenie 
przyczepności zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania 
przedmiotu robót. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 
Wiertarka udarowa.       Młotek udarowy. 
Przewody elektryczne 230 V i 230/380  V.   Ubrania ochronne i  robocze. 
Maski pyłoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpyłowe.  Kaski ochronne (hełmy BHP). 
Rękawice robocze. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1 OCIEPLEANIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 
Roboty przygotowawcze 

 Ustawienie  rusztowań. 
 Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym 
 Wykonanie prób przyczepności  materiału termoizolacyjnego do podłoża. 
 Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  na rusztowanie. 
 Zabezpieczenie przed dostępem osób  trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
 Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się do 

pracy. 
Wykonanie podstawowych dla robót  termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - mokrej” 
 
Czynności wstępne – podłoże murowane: 

 Wykonanie demontażu łamaczy światła z elewacji frontowej, demontaż miejscowy docieplenia w 
miejscach pęknięć 

 Wykonanie zszycia pęknięć wg technologii z przedmiaru robót – nacięcie pogłębienie spoin, wiercenie 
otworów pod kotwy, wypełnienie spoiny, zszywanie płaskownikami na kotwach 

 Odpylenie  i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym 
 Wykonanie próby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie 

powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju. ) 
 
Czynności  zasadnicze: 

 Układanie ocieplenia ścian z płyt ze  styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli  
 Miejscowe sprawdzenie trwałości  zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. 
 Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża na 

całości elewacji, 
 Ułożenie warstwy kleju na  powierzchni siatki – zaprawienie oczek. 
 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 
 Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej z mieszanki mineralnej. 
 Malowanie elewacji 
 obrobienie okien 
 malowanie  
 demontaż rusztowań. 

 
Szczegółowy opis robót zasadniczych  

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.  
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. 
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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 technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za 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. 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 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. 
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 ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju, 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 
styropianu. 
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 zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej 
na ociepleniu siatki!. Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać 
podwójną warstwę zbrojoną.  
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

5.2 Kontrola  jakości robót w czasie budowy 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

kontrola powinna obejmować prawidłowość:  

 przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - 
w zakresie koniecznym),  

 przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
 osadzenia łączników mechanicznych,  
 wykonania warstwy zbrojonej,  
 wykonania (ewentualnego) gruntowania,  
 wykonania obróbek blacharskich,  
 zamocowania profili,  
 wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikających ) 
Kontrola jakości obejmuje następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie podłoży 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku 
 
Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, a nierówności 
powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i 
szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 
w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 
 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany.  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 
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wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości 
powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),  

 odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 
niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji - 10mm,  

 dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm.  

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna 
ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie.  

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych . 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 

7.2 Odbiór robót izolacyjnych i  budowlanych Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna 
stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych 
ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie 
i na bieżąco ) 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 zakup i  dostawę materiałów, 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie izolacji  termicznej wraz z wyprawą zewnętrzną 
 uporządkowanie stanowisk  pracy. 

 
9. NORMY I INSTRUKCJE  
 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metoda obliczania 
 
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności 
powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody obliczania  
 
PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
ze styropianem Specyfikacja 
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PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie Zastosowania 
PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja 
 
PN-EN 13164:2010  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
 
WTWiOR -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -  
 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 
Instrukcja ITB nr 447 / 2009  złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 
Zasady projektowania i wykonywania  


