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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych, dociepleniowych ścian  dla zadania:  „ Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem  ul. 

Katarzyny 6 w Raciborzu ”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

 
1) Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,  
2) Uzupełnienie zaprawą cementowo-wapienną nierówności ścian oraz gzymsów, 
3) Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie, 
4) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie, zamocowanie listwy cokołowej 
5) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS20 o grubościach 20cm  metodą lekką 

mokrą , z wyprawą z tynku mineralnego białego o gr.ziarna 1,5mm 
6) Docieplenie ścian cokołu budynków płytami styropianowymi FS20 o grubościach 10cm  metodą 

lekką mokrą , z wyprawą z tynku mineralnego białego o gr.ziarna 1,5mm 
7) Docieplenie ościeży płytami styropianowymi FS 20 o grubości 3 cm metodą lekką mokrą , z wy-

prawą z tynku mineralnego,   
8) Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu ścian parteru,  
9) Ochrona naroży listwami aluminiowymi, 
10) Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian cokołu, na zaprawie klejowej 
11) Malowanie tynków mineralnych fakturowych farbą silikonową,  
12) Wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy stalowej cynkowo-tytanowej 0,55mm 
13) Montaż podokienników  z blachy stalowej, powlekanej. 
14) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tytanowej,   
15) Wymiana rynien i rur spustowych z blachy z cynkowo-tytanowej,   
16)  Wykucie i montaż podokienników z blachy stalowej powlekanej, 
17) Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych na zaprawie do klinkieru, 
18) Okładziny schodów z płyt kamiennych Impala szara, płomieniowana, grub.3 cm 
19) Wymiana zadaszenia wejść do budynku ze stali nierdzewnej z pokryciem z poliwęglanu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

 
1) Termomodernizacja - działanie mające doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w różnych strefach 

już istniejącego budynku (ściany, stropy, stolarka), często kompleksowo połączone ze zmianą sys-
temów grzewczych oraz wentylacji. 

2) Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowiązująca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej 
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mokrej"; definicje terminologii związanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczące zastosowa-
nia materiałów termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 

2.1. Roboty dociepleniowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
1)  płyty styropianowe – sezonowane rodzaj FS 20 o gęstości 15-20 kg/m3 i grub.3 cm, 10 cm, 20 cm  

wytrzymałości na rozrywanie  > 10 kPa. (PN-B-20130:1999) 
2) preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych  
3) zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych   
4) preparat wzmacniający podłoże,  
5) listwa cokołowa oraz narożniki ochronne,  
6) dyble plastikowe "z grzybkami", 
7) siatka z włókna szklanego, 
8) farba gruntująca, 
9) tynk mineralny cienkowarstwowy grub.2,0 mm 
10) farba silikonowa    
11) blacha stalowa cynkowo-tytanowa grub.0,55 mm 
12) podokienniki z blachy ocynkowane powlekanej 
13) płyty  kamienne grub.3 cm Impala szara 
14) cegła klinkierowa, 
15) ławeczka kominiarska systemowa, 
16) płyta z poliwęglanu, 
17) balustrada schodowa ze stali nierdzewnej, 
18) roleta okienna, zewnętrzna 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
WO,  oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

3.1. Sprzęt stosowany  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− urządzenia do przygotowania zaprawy, 
− podnośnik przyścienny, 
− rusztowania systemowe, 
− drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
− wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa,  
− nożyce do cięcia blachy, lutownica 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Warunki wykonania robót dociepleniowych 

5.2.1. Ocena podło ża 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
  
Próba odporno ści na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 
Próba odporno ści na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwil żania - Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża 
Test równo ści i gładko ści  - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

5.2.2. Przygotowanie podło ża 
 Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
Powłoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mine ralne   - oczyścić za pomocą szczotkowania i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych -  usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem  i 
pozostawienie do wyschnięcia, lub zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 
można stosować dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 

5.2.3. Mocowanie listwy cokołowej 
 Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr 
bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
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profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny)  można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany 
płyt termoizolacyjnych  czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, 
aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem  w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem 
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.2.4. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po 
wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawą 
klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).   
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”, 
stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do  położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy 
stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 
cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA : Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę”, (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 

5.2.5. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje 
się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niź 4 
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim 
nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień 
mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
UWAGA : niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
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ROZMIESZCZENIE  KOŁKÓW  JAK  NA  RYSUNKU   /   powinno  być ~ 8  kołków  na  m2 / 

 

5.2.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4 cm.  Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.2.7. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemodawcy. 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć 
szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 
otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła . 
 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

�  kątowniki ze stali szlachetnej, 
�  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
�  kątowniki z PCV z siatką zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
        styropianowych płyt termoizolacyjnych,  
�  kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
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Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada 
się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 
25 x 35 cm. Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną 
dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, 
gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki 
pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o 
szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  
wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  
klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

5.2.9. Nakładanie wypraw tynkarskich 
Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  
ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoża  (  
paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  
wykonania  żądanego rysunku tynku.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. 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.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną 
częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  należy  oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  dokładnie  
usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  
poniżej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  
zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  
odcień  barwy.   

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci 
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przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchniê tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 

5.3. Tynki cementowo-wapienne 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Podłoże pod tynki powinno być wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz 
zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. Tynki należy wykonać jako cementowo-wapienne kat. III .  Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie 
mrozu. Powierzchnie tynków powinny być pionowe, przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, 
Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na 
wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków- dopuszcza się nierówności o długości i szerokości 5 cm, o 
głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 
10 m2 powierzchni tynków. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 22ºC. Roboty 
malarskie powinny wykonywane na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych 
powinna być przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, 
lepików itp. usunięte.  
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. 
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez 
smug, plam, uwydatniających się poprawek. 

5.4. Okładzina schodów zewn ętrznych 

Płyty układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej 
którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od 
poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i 
jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie 
powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  

5.5. Zadaszenia schodów zewn ętrznych 
Mocowanie elementów  należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi 
przewidzianych w tych instrukcjach. 

5.6. Balustrada schodów zewn ętrznych 
Mocowanie elementów  należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi 
przewidzianych w tych instrukcjach. 

5.7. Przemurowanie kominów cegł ą klinkierow ą 
 

Podczas murowania należy zawsze mieszać cegły  tak, aby uzyskać naturalny rozkład kolorów. 
Jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania   - należy nanieść zaprawę na całą po-
wierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem. 
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W przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 cm spoinę, która 
zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania. Cegły o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia 
wodą szczególnie podczas wysokich temperatur powietrza. Do takich cegieł należy stosować odpowiednie zaprawy. 
Należy stosować gotowe zaprawy do murowania cegieł klinkierowych,  przed rozpoczęciem murowania należy 
sprawdzić nasiąkliwość cegieł i dobrać właściwą zaprawę. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta zaprawy zawartych na opakowaniach. 
Nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5C. Zarówno podczas przerw w murowaniu, jak i po 
jego zakończeniu świeży mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 
(np. deszcz, silne nasłonecznie) - w tym celu należ przykrywać mur, np. folią lub plandeką 

5.8. Rusztowania 
Przy robotach wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem dopuszczającym do stosowa-
nia, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

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

�  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrówna-
nie – w zakresie koniecznym), 

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

 
Kontrola przygotowania podło ża - polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych - polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu 
i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia ł ączników 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 (ewentualnego) gruntowania - polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 
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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 ciąg³ości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeżeli 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 

30mmna całej wysokości budynku, 
� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 

.10mm, 
� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mmna całej wysokości budynku, 
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania - polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych naprawi zaprawek. 
Ocena wygl ądu zewn ętrznego 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. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: (m2; mb) 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji należą do robót ulegających 
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zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
2. Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami. 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
       kwietnia 2004 r.) 
5. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych  

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . aktualizacja z dn.27.05.2004. 
6. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Złożone systemy izolacji cieplnej  z 

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
7. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

8. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineral-
nej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

9. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe łaczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

10. ZUAT Þ 15/V.07/2003 . Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.  

11. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat 
       Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
12.  ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .łączniki tworzywowe do  
       mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
13.  PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.. 
14. PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mine-

ralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja.. 
15. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 
16. PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.. 
17. PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.. 
18. PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
19. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  deklarowa-
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nia zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198 poz. 2041). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

25. PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


