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ST-1.06 IZOLACJE  
WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ro-
bót, które zostaną wykonane przy remoncie budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Eł-
ku ul. Sikorskiego 5. 

1.2 Zakres robót 
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 w 
Ełku  

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we-
dług spisu treści. 

1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach  

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-1.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Pol-
skimi Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-1.00 
„Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zaku-
pione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2.   Izolacje przeciwwilgociowe 

- roztwór asfaltowy - podkład - według PN-74/B-24622 

- roztwór asfaltowy — nawierzchniowy — według PN-B-24620:1998 

- lepik asfaltowy - według PN-B-24625:1998 

- folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronią-
cych przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w miej-
scu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy, na równym, utwardzonym podłoŜu, w pozycji leŜącej, 
równolegle do siebie, nie więcej niŜ w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 
sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm. Dopuszcza się 
przechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 

2.3.   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

Nie przewiduje się wykonywania tego typu izolacji. 
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3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynno-
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca 
powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

Roboty wykonywane przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną 
przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów 
zgodności dla materiałów. 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowią-
zany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywa-
nych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜynie-
ra w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w 
pozycji leŜącej najwyŜej w dwóch warstwach. Rolki papy naleŜy układać długością w kierunku jazdy 
środka transportowego na całej szerokości tak, aby uniemoŜliwi ć przemieszczanie się rolek papy pod-
czas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów 
transportowych. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.00 
„Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 

5.2.   Izolacja przeciwwilgociowa 

5.2.1. Zgodność z dokumentacją 

Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od do-
kumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez InŜyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem 
uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii InŜyniera. 

5.2.2. Warunki wykonania izolacji: 

Roboty naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 4°C w momencie układania. 
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Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mŜawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niŜ 85 %. 

Roboty   izolacyjne   powinny   być   wykonywane   bardzo    starannie   i   przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę iŜ wykonywanie poprawek na juŜ ukończonych odcinkach jest bardzo 
pracochłonne i w przewaŜającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyj-
nych. 

5.2.3. PodłoŜe pod izolację 

- podłoŜe powinno posiadać załoŜone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń 
takŜe brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 

- w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duŜych zanieczyszczeń powierzchni betonu naleŜy ją  wy-
piaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy spręŜonego powietrza, 

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wy-
szlifowane, większe zagłębienia naleŜy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia naleŜy zaszpa-
chlować kitem. 

- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 

- wilgotność betonu (2 cm poniŜej powierzchni) nie moŜe przekraczać 4 % 

- wiek betonu podłoŜa — minimum 21 dni 

5.2.4. Gruntowanie podłoŜa 

Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy 

Gruntowanie podłoŜa pod papę termozgrzewalną 

Gruntowanie podłoŜa powinno się wykonać przy uŜyciu firmowego preparatu. Materiał gruntujący na-
leŜy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowol-
ną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów 
zgodności dla materiałów. NaleŜy zwrócić uwagę na wymagane zuŜycie preparatu na m2 powierzchni 
normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzaleŜnienie go od tempera-
tury otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jed-
norazowo moŜna zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, naleŜy ponownie zagrunto-
wać. Przed ułoŜeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych po-
wierzchniach. 

5.2.5. Wykonanie izolacji 

Izolacja masami bitumicznymi 

Izolację powierzchni stykających się z gruntem naleŜy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej. 

Nakładanie masy moŜe odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po 
wyschnięciu pierwszej. 

Gruntowanie powierzchni  

Nanoszenie gruntu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowol-
nej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów 
zgodności dla materiałów.  

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.00 „Wymagania 
ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych izolacji. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜy-
nierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie bada-
nia 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty  zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej jakości. 

6.2.   Izolacje przeciwwilgociowe 

Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fezy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. Ze   względu   na   techniczne   znaczenie   izolacji,   zanikający   charakter   Robót   oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu tech-
nicznego budowy oraz InŜyniera. 

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zwracając  
szczególną uwagę na:   sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Mate-
riały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, po-
winny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 

JeŜeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych naleŜy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujem-
ny, naleŜy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania 
Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca badania powin-
na ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i 
nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgodności Robót z 
wymaganiami ST.  

Izolacja masami bitumicznymi, 

 Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

- sprawdzeniu podłoŜa i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania 

- sprawdzenie jakości gruntowania 

- kontrola ilości warstw. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 

7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 
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8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 

W protokole naleŜy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych) 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜa pod izolację, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 

- świadectwa dostaw materiałów, 

- protokół odbiorów częściowych, 

- zapisy w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"  

9.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Cena wykonania Robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- zagruntowanie powierzchni betonu 

- ułoŜenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową, 

- oczyszczenie terenu Robót, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób ł sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na  gorąco 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  szklanej i we-
lonu szklanego 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 


