Załącznik nr 4 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
DOCIEPLENIE STROPODACHU METODĄ PNEUMATYCZNĄ

1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na
ocieplaniu bądź docieplaniu stropów ostatnich kondygnacji stropodachów
dwudzielnych (tzw. wentylowanych) granulatem gr. 22 cm o współczynniku lambda
nie większym niż 0,040 W/m*K
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 i akustycznej w stropodachach
wentylowanych w obiektach objętych przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w przypadku stropodachu przez strop
ostatniej kondygnacji w okresie zimowym.
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się
pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.
Izolacja akustyczna - warstwa materiału
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu.
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Termomodernizacja stropodachów - zespół czynności polegających na doborze
materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów technicznomontażowych i wentylacji wywiewnej oraz ułożenie warstwy izolacji metodą
pneumatyczną od strony pokrycia dachowego.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie
w zakresie termomodernizacji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora
Nadzoru).

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne - materiał o prametrach nie gorszych niż:
- granulat na bazie włókien celulozowych o gr. 22 cm i współczynniku lambda
nie większym niż 0,040 W/m*K
- gęstość nasypowa 27-29 kg/m3
- odporność na grzyby i pleśnie na poziomie 0 (wg. EN ISO 846)
- klasyfikacja reakcji na ogień C-s2,d0 (wg EN 13501-1:2007)
- trudnozapalność
- nieprzyjazność dla insektów i gryzoni
2.2. Wymagania szczegółowe
Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się
zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych
producenta. Każde opakowanie granulatu powinno być oznakowane znakiem CE albo
znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana
przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu
(granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź
krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi.
Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego
upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób
deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania
określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
2.3. Materiały podstawowe
Do materiałów podstawowych zaliczamy granulaty z wełny mineralnej, skalnej,
szklanej lub włókien celulozowych spełniających wymagania zawarte w określonych
warunkach w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania,
transportu, składowania i kontroli jakości.
2.4. Materiały pomocnicze
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów
wentylowanych zalicza się:
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić
1/500 powierzchni stropodachu,
- blacha stalowa o grubości min. 3 mm,
- elastyczny uszczelniacz dekarski,
- gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalnej,
- farba antykorozyjna

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.
3. Maszyny wdmuchujące oraz sprzęt techniczny i bhp
3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji
składającej się z płyt dachowych korytkowych oraz ścianek ażurowych wymurowanych
z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno- piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana
warstwa granulatu była układana równomiernie. Maszyny o dużej wydajności przy
braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogą
powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie
formować tzw. „kieszenie". Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do
10 m3/h.
Każda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo wyposażone w instrukcję
obsługi. Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej
przeszkolony przez kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim
podpisem w dzienniku szkoleń.
3.2. Sprzęt techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w celu wykonania zdjęć
w trakcie kontroli
wykonywanego docieplenia przestrzeni stropodachów
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji
ścianek ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych
w przypadku płyt panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu
i kontroli grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.
6. Młotek udarowy.
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca do
kontroli wdmuchiwanego granulatu w miejscach niedostępnych
przestrzeni
poddachowej.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Ubrania ochronne i robocze.
10. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na
korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych.
11. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
12. Kaski ochronne (hełmy BHP).
13. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa
o grubości minimum 20 mm.
14. Rękawice pyłoszczelne.
4. Transport

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów)
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentów tych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art.
22 Ustawy Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca
samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej
funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
W związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed
przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy.
Każdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania
przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został
przeszkolony w danym zakresie.
Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót
specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc miejsc
trudnodostępnych, powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie.
Brak znajomości zasad pracy z włóknem mineralnym przez kierownika może narazić
pracowników na trwałą utratę zdrowia (integralną część Instrukcji stanowi załącznik pt.
„Środowiskowe zagrożenia zdrowia występujące przy stosowaniu sztucznych włókien
mineralnych w budownictwie" opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera w Łodzi).
5.2. Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się:
1. Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub
agregatów wdmuchujących.
2. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.
3. Wciągnięcie węży elastycznych na dach.
4. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.
5. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń
technicznych.
6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania się do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robót

Czynności wstępne:
Nawiercenie otworów próbnych fi 80 mm (2-4 szt.) w części przykalenicowej
stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy
oraz układu ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujących
górną płytę dachu (układ podłużny, poprzeczny lub mieszany) przy użyciu detektora
do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych oraz podświetlanej lunety
obserwacyjnej „peryskopu".
Czyności zasadnicze:
1. Wyznaczenie otworów rewizyjnych zgodnie z opracowany projektem.
W tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną kredą oraz
detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych.
2. Zdjęcie pokrycia dachowego (papy) o wymiarach 40 x 40 cm w miejscu
planowanych otworów. Po zdjęciu warstwy papy powinna pokazać się wylewka
betonowa.
3. Wykucie otworów w płycie dachowej jak w pkt. 1 (płyty: panwiowe lub korytkowe) .
Do czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia tzw. „inteligentne".
4. Po wykonaniu otworów przy pomocy lunety obserwacyjnej (peryskop) wraz z
lampką oświetlającą ciemną przestrzeń stropodachu ( części trudnodostępne ) i w
sposób bezpośredni ( pozostała część stropodachu ) upewniamy się czy nie ma
przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu, a ewentualne znajdujące się na
stropie resztki budowlane które mogą utrudnić poprawne ułożenie termoizolacji
usuwamy.
5. Następną czynnością jest zabezpieczenie otworów technologicznych arkuszami z
papy termozgrzewalnej
(po to, aby w czasie opadów deszczu woda nie
spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej
kondygnacji budynku).
6. Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po zakończeniu wykonywania
niezbędnych robót przygotowawczych, rozłożeniu węży transportujących granulat i
wykonaniu otworów w ściankach kolankowych przez monterów izolacji cieplnej, a
ilość i grubość rozprowadzanej izolacji termicznej kontrolujemy na bieżąco w
trakcie jej rozprowadzania po powierzchni stropodachu.
7. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografujemy przestrzeń stropodachu.
Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.
8. Końcową czynnością jest zakrycie części otworów technologicznych zgodnie z
projektem przy użyciu zabezpieczonej antykorozyjnie blachy stalowej o grubości
min. 3 mm oraz arkuszy papy, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości
projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w projekcie
wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy użyciu specjalnie
przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propanbutan.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne - granulaty

- Wymagana jakość granulatów z włókien celulozowych, wełny mineralnej, skalnej lub
szklanej powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
(deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu.
- Materiały 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 parametrów technicznych z
postanowieniami określonej aprobaty technicznej.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo
zwentylowanej za pomocą kominków wentylacyjnych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora których wykonanie sprawdził i potwierdził Inspektor
Nadzoru.
8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanych włókien
celulozowych, wełny mineralnej, skalnej lub szklanej należy sporządzić protokół
odbioru robót, podając następujące informacje:
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską
Aprobatą Techniczną,
- adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),
- średnią grubość wykonanej izolacji cieplnej (cm, mm),
- średnią gęstość granulatu (kg/m3),
- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,
- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),
- ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),
- ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m ),
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie
z wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo
budowlane" i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
Uwaga!

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających
zakryciu - sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się
sukcesywnie i na bieżąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed
zaklejeniem otworów technologicznych i montażowych. Technologia systemu
wymaga dołączenia do protokółu odbioru dokumentacji fotograficznej
powykonawczej.
9. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi ilość wykonanych robót
według ofertowych cen
jednostkowych które obejmują:
- zakup i dostawę materiałów,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej,
- zakrycie otworów technologicznych za pomocą blachy stalowej i papy
termozgrzewalnej,
- montaż kominków wentylacji wywiewnej,
- uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach..
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane-określanie deklarowanych i
obliczeniowych wartości cieplnych
PN-EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie
granulatu
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane
wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.
PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka - ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i
ocena zgodności.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych.
10.2. Aprobaty techniczne i Deklaracje Zgodności
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/201 (granulat celulozowy EKOFIBER)
2. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
4. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów
stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in)
systemem „STROPTERM", wyd. REM-BUD.
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).
4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).
8. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych
w budownictwie" – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.:
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).
10. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony" - wyd. Arkady.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

