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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
      ROBOTY IZOLACYJNE

1.     Wstęp.
1.1.  Przedmiot SST.   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
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 umożliwiające i
mające na celu wykonanie izolacji  termicznej w obiektach objętych przetargiem.
B.16.02.00 Izolacje termiczne
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.
2.L. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2, Materiały do izolacji termicznych
2.2.1.  Styropian
Styropian odmiany GT samogasnący. Do ocieplenia podłóg EPS 200 , cokołów
styropian XPS.
a)  Wymagania
*  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,
*  dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
  dla płyt o grubości poniżej 30 mm  o głębokości do 4 mm
  dla płyt o grubości powyżej 30 mm  o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
*  wymiary:
  długość  3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm  dopuszczalne odchyłki ±0,5%
  szerokość  1200, 1000, 600, 500 mm  dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
  grubość  20500 mm co 10 mm  dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b)  Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,53,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę
pakowacza.
c)  Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
d)  Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
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ruchu drogowego.
2.2.2.  Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PNEN 6221 do 5:2000
2.2.3.  Wełna mineralna.
W postaci płyt dachowych w układzie dwuwarstwowym :
- folia dachowa PCV (membrana) - NIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA (NRO)
   gr. 1,6 mm antyposlizgowa na calej powierzchni  
- termoizolacja: plyty ze skalnej welny mineralnej w ukladzie dwuwarstwowym
  20 + 5 cm  ( welna twarda ) - w ukladzie warstw zgodnym   z aprobata ITB  ; Uc max = 0.15
- rozkrój klinów spadkowych  z welny mineralnej  wg projektu wykonawczego dostawcy
ocieplenia w oparciu o zalozenia projektowe przedstawione na rzucie dachu
- 2 x folia PE
- system montazu do stropu 
 - obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm lub
   tytanowo-cynkowej.
SYSTEM POKRYCIA DACHU POWINIEN SPELNIAC WYMAGANIA KL. P.POZ - Broot t1
RE 30 -   oraz Uc max = 0.15

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża wg zaleceń producenta .

3.    Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.   Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.    Wykonanie robót.
 
5.1. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.1.1.  Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrznosuchym.
5.1.2.  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w
kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić
minimum 3 cm.
5.1.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej
warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.1.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6.     Kontrola jakości.
6.1. Materiały izolacyjne.
  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
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zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
  Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2., Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.     Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.     Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić
następujące dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.'16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.     Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
  dostarczenie materiałów,
  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
  zagruntowanie podłoża  
  wykonanie izolacji wraz z ochroną,
  uporządkowanie stanowiska pracy.

10.   Przepisy związane.
PN69/B10260 PNB24620:1998 PNB27617:1997 PNB20130:1999/Azl:2001
PN75/B30175. PNEN 6221:2000
PNEN 6222:2000 PNEN 6223:2000 PNEN 6224:2000 PNEN 6225:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniający.
Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogólne.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych
na sucho.


