SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 2.0.
IZOLACJE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP......................................................................................................
2. MATERIAŁY...........................................................................................
3. SPRZĘT ....................................................................................................
4. TRANSPORT ...........................................................................................
5. WYKONANIE ROBÓT ..........................................................................
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..........................................................
7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................
8. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ....................................................................
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.........................................................................

1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji obiektu realizowanych w ramach zadania
„Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w
Boguszowie Gorcach”
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych obiektu.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 0.0. oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InŜyniera.
2 MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 0.0.
2.2. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne
IBDiM do tego typu zastosowań.
2.3. Folia budowlana
Folia budowlana (LDPE) gr 0,2 mm
2.4. Membrana kubełkowa
Membrana kubełkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99
Podstawowe dane techniczne:
materiał

polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

kolor

czarny

szerokość rolki

1m, 1.5m, 2m, 2.5m

grubość

ok. 0.6 mm, obustronnie wytłaczana

wysokość wytłoczenia

ok 9 mm

odporność na ciśnienie

ok. 250 kN/m2

odporność na
wytrzymałość
temperatury
właściwości chemiczne

uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii
na

-30 do +80 C
neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na działanie substancji
chemicznych

2.3. Izolacja termiczna i akustyczna
Jako izolacje termiczne i akustyczne naleŜy stosować wełnę mineralną
- Polska Norma PN-EN 13162:2002
- Certyfikat CE 1390-CPD-0017/04/P
- EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00024, Nr CIG 00025

3 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0.
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, śelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
4 TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały naleŜy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy
wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotycząca napraw konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami
Producenta materiałów izolacyjnych.
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do
napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacja, naleŜy powierzchnie betonu przedmuchać
spręŜonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
- wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoŜa,
- wilgotności podłoŜa (maksimum 4% - chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do układania na
podłoŜa o większej wilgotności),
- wieku betonu.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących,
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału
izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta i aprobata techniczna IBDiM.
5.3. Izolacje
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta
zakresów temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza.
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez InŜyniera.
Przystąpienie od kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
InŜyniera do Dziennika Budowy.
Izolacje powłokowe wykonuje się zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacją
projektową.
6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
− określenie stanu terenu,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− ustalenie metod wykonywania wykopów,
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie wykonania izolacji,
− badanie szczelności izolacji,
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót
(przedmiarem robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− przygotowanie podłoŜa,
− wykonanie izolacji,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− odtworzenie nawierzchni.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
− pomiary i badania.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

