Załącznik nr 5 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI METODĄ NATRYSKOWĄ
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na
dociepleniu stropów piwnic w budynkach metodą natrysku izolacji termicznej na bazie
granulowanej wełny mineralnej o gr. 8 cm, współczynniku lambda nie większym niż
0,039 W/m*K i klasie reakcji na ogień – niepalnej A1 według normy PN-EN 135011+A1:2010.
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 na stropach piwnic w obiektach
objętych przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w tym przypadku przez strop piwnicy w
okresie zimowym.
Termomodernizacja stropów - zespół czynności polegających na doborze
materiałów i sprzętu technicznego oraz ułożenie warstwy izolacji metodą natryskową
od strony piwnicy budynku.
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:
Sucha mieszanka cementowa z wypełniaczami ( rozwłókniona wełnę mineralną ) wraz
z dodatkami modyfikującymi oraz środek gruntujący.
Materiał o parametrach nie gorszych niż:

-

izolacja termiczna na bazie granulowanej wełny mineralnej o gr. 8 cm i
współczynniku lambda nie większym niż 0,039 W/m*K
- klasa reakcji na ogień – niepalny A1 według normy PN-EN 13501-1+A1:2010
( materiał niepalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia i
nierozprzestrzeniający ogień).
- gęstość termoizolacji: 130 – 160 kg/m3,
- odporność na korozję chemiczną i biologiczną,
- dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi ( Atest higieniczny ).

Zaprawę po zagruntowaniu nanosi się na izolowane powierzchnie za pomocą
agregatów pompowo-natryskowych do natrysku mokrego zalecanego przez
producenta.
Napraw niewielkich uszkodzeń izolacji można dokonywać ręcznie przy pomocy
tradycyjnych narzędzi tynkarskich.
2.2.Wymagania szczegółowe:
Warunki stosowania:
Wykonywanie izolacji termicznej na bazie granulowanej wełny mineralnej w
budynkach metodą natrysku powinno być zgodne z opracowanym projektem
technicznym oraz wytycznymi producenta wyrobu.
Sposób prowadzenia robót powinien uwzględniać obowiązujące normy i przepisy
budowlane oraz postanowienia Krajowej Oceny technicznej.
Roboty powinne być prowadzone przez wykonawców posiadających licencję
producenta systemu na ich wykonywanie.
Licencjonowanie powinno obejmować:
- sprawdzenie posiadanego wyposażenia technicznego oraz doświadczenia kadry
inżynieryjno-technicznej i pracowników firmy,
- przeszkolenie praktyczne wykonawców w zakresie właściwości technicznych
stosowanych materiałów, warunków i technologii ich stosowania oraz sposobu
kontroli jakości wykonywanych prac.
Prace związane z nakładaniem izolacji termicznej można wykonywać gdy temperatura
izolowanego podłoża jest nie niższa niż + 5 oC.
Izolowane powierzchnie stropów powinne być oczyszczone z zanieczyszczeń,
odtłuszczone i zagruntowane środkiem zalecanym przez producenta systemu.
Kontrola jakości wykonanej izolacji powinna obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego,
- grubości nałożonej warstwy.
Sprawdzenie grubości nałożonej warstwy powinno być reprezentatywne dla całej
ocieplanej powierzchni.
Informację o wykonaniu izolacji powinna zostać wpisana do dziennika Budowy, a treść
wpisu powinna zawierać co najmniej: nazwę izolacji, jej grubość oraz nazwę firmy
wykonującej prace.
Dostarczanie i składowanie suchej mieszanki oraz środka gruntującego powinno
odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i
wytycznych producenta. Każde opakowanie 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 suchą mieszankę cementową z
wypełniaczami ( rozwłókniona wełnę mineralną ) wraz z dodatkami modyfikującymi
oraz środek gruntujący 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 stropów zalicza się:
- płyty z wełny mineralnej twardej,
- klej do płyt
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. Agregat natryskowy oraz sprzęt techniczny i bhp
3.1 Maszyny i agregaty natryskowe
Każda maszyna lub agregat natryskowy musi 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.
2.
3.
4.
5.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
Ubrania ochronne i robocze.
Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.
Kaski ochronne (hełmy BHP).
Rękawice pyłoszczelne.

4. Pakowanie, transport i składowanie.
Wyroby wchodzące w skład zestawu powinny być dostarczane, przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający
niezmienność ich właściwości technicznych. Środki transportu wykorzystywane przez
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp
oraz przepisów o ruchu drogowym.
Sucha mieszanka oraz środek gruntujący powinien być dostarczany, przechowywany i
transportowany w oryginalnych opakowaniach Producentów. Do każdego opakowania
powinna być załączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres Producenta,
- nazwę handlową wyrobu,
- nr Aprobaty Technicznej ( Krajowej Oceny Technicznej),
- nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- termin przydatności do stosowania,
- masę netto,
nazwę jednostki certyfikującej która brała udział w ocenie zgodności,
- oznakowanie wymagane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca
2009 r. W sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych ( Dz.U. Nr 53/2009, poz. 439),
- znak budowlany
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2041)
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 stropów metodą natryskową powinien wykazać
się znajomością technologii w tym zakresie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robót przygotowawczych zalicza się:
1. Zabezpieczenie folią przed ewentualnym zabrudzeniem mienia właścicieli
komórek piwnicznych oraz pomieszczeń ogólnego użytku.
2. Przygotowanie
i
oczyszczenie
sufitów
przed
aplikacją
zaprawy
termoizolacyjnej.
3. Rozmieszczenie opakowań granulatu w miejscach dostępnych dla ustawienia
maszyn lub agregatów,
4. Ustawienie maszyn lub agregatów.
5. Wciągnięcie węży elastycznych do piwnicy.
6. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń
technicznych.
7. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp
przygotowania się do pracy.
5.3. Wykonanie podstawowych robót
Czynności wstępne:
Oczyszczenie z zanieczyszczeń, odtłuszczenie i zagruntowanie środkiem gruntującym
powierzchni sufitów.
Czynności zasadnicze:
1. Wykonanie ocieplenia stropów piwnic metodą natrysku zaprawy
termoizolacyjnej – granulat wełny mineralnej, warstwą izolacji o grubości 8 cm.
2. W przypadku wystąpienia w pomieszczeniach piwnicznych bardzo dużego
zagęszczenia instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych,
gazowych oraz innych biegnących w bardzo bliskiej odległości od powierzchni
sufitu, a także w pozostałych miejscach trudno dostępnych, należy zastosować
miejscowe uzupełnienie technologii o wykonanie wklejki z wełny lamelowej, a
następnie nałożyć warstwę zaprawy termoizolacyjnej.
3. Uzyskaną warstwę ocieplenia należy zagęścić (poprzez „wałkowanie”) lub
wykończyć warstwą dekoracyjną (baranek), a następnie utrwalić (poprzez
spryskiwanie) środkiem wiążącym.
4. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć pomieszczenia z pozostałości po
używanych materiałach.
5. Zakończone prace należy zgłosić do odbioru technicznego.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne - granulaty
- Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej 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 ocieplonej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru).
8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropów powinna
stanowić dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną wykonaną metodą
natryskową, 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 docieplonych stropów,
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
- 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.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według zaoferowanych cen jednostkowych, które
obejmują:
- zakup i dostawę materiałów,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie warstwy izolacji termicznej,
- uporządkowanie stanowisk pracy.
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 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane
wartości obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie.

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.
10.2. Aprobaty techniczne i Deklaracje Zgodności
1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/050
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).
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. 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).
9. 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).

