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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1. Część ogólna 

1.1.1. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest remont dachu łącznika w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 

 

Zakres robót obejmuje prace związane z: 

• demontaŜ istniejącego pokrycia dachowego 

• demontaŜ zdegradowanej izolacji termicznej 

• montaŜ paroizolacji i izolacji termicznej 

• montaŜ nowego pokrycia dachu i obróbek blacharskich 

 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1.1. 

 

1.1.3. Zakres robót obj ętych OST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne  

dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi                      

dla poszczególnych asortymentów robót. 

 

1.1.4. Informacje o terenie budowy. 

Teren działki nie jest ogrodzony. Na terenie działki znajdują się niezbędne sieci: 

wodociągowa, kanalizacyjna i energii elektrycznej. 

 

1.1.5. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi aspektami formalno                 

- prawnymi i ST. Zamawiający w umowie z Wykonawcą na wykonanie robót określi 

zasady, na których wykonawca będzie mógł korzystać z wody i energii elektrycznej. 

 

1.1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

w/w instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru                     

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych             

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu            

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu                  

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.1.8. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa 

JeŜeli to konieczne kierownik budowy sporządzi Plan bezpieczeństwa i ochrony 

Zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednie odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie i innych osób. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie całego placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                     

w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• oznaczenie przejść, 

• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     

i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 

1.2. Wymagania dotycz ące materiałów budowlanych 

 

1.2.1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane                         

o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane, oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury               

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198              

poz. 2041). 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,            

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.           

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną, a wpłynęło to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane          

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, warunków 

dostaw i składowania 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 

budowy. 
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1.2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i s tosowania w budownictwie 

Zastosowane mogą być tylko wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania             

w budownictwie:  

� oznaczone znakiem CE - posiadające deklaracje zgodno ści WE , wystawioną 

przez producenta, 

� znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

(bez znaku CE), 

� oznaczone znakiem budowlanym - posiadające wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, 

� wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin przekazania 

informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonywania robót. 

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu                   

o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 

oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednie decyzje. Wybrany i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie moŜe być 

ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

1.3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn do wykonywania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz nie będzie 

niekorzystnie wpływać na otoczenie (nadmierny hałas, zapylenie). 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny            

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 

1.4. Wymagania dotycz ące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie                  

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco,                    

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami                     

na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

1.5. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową             

lub kontraktem, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej               

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

 

1.6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót bud owlanych  

 

1.6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem                            

i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 

procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. 

 

1.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. Koszty dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

1.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek                

i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie                    

od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                     

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niŜej wymienionych 

dokumentów: 

� deklaracje zgodności WE, wystawioną przez producenta po dokonaniu 

odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

� wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską 

w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 



9 
 

� posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub 

krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym) 

� oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną              

i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania               

w konkretnym obiekcie budowlanym. 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały nie 

spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.6.5. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione 

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

Do dokumentów budowy zaliczamy: 

� dziennik budowy, 

� protokół przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń. 

 

1.7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie                             

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych              

w kosztorysie. 
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1.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w metrach [ m ], 

objętości w [ m3 ] , powierzchnie w [ m2 ] , a sprzęt i urządzenia w [ szt. ]. Ilości, które 

mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub w tonach. 

 

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

1.8. Odbiór robót budowlanych 

 

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów : odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

1.8.3. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                        

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych, określonych w warunkach umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 



11 
 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

 

1.8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół 

końcowego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową powykonawczą z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� dziennik budowy 

� deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

� inne, wskazane w warunkach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.8.5. Odbiór po okresie r ękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

1.8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 

Zamawiający zorganizuje odbiór ostateczny-pogwarancyjny polegający na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 

1.9. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi według zasad zawartych w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1.   Zakres robót 

2.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Rozebrać istniejące pokrycie dachu z papy wraz z warstwami izolacji termicznej. 

Zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Zdemontować nieuŜywane wywietrzaki 

dachowe, otwory zaślepić blachą stalową gr. 5 mm. Zdemontować dwa wpusty 

dachowe i wywiewkę kanalizacji sanitarnej. Zdemontować oświetlenie elewacji 

(halogeny szt. 4) i ponownie zamontować po wykonaniu prac remontowych dachu. 

Przewody instalacji nisko i słaboprądowych znajdujące się na dachu łącznika na czas 

prowadzenia robót remontowych zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

 

2.1.2. Wymiana pokrycia dachowego 

Po odsłonięciu konstrukcji stropodachu blachę trapezową naleŜy oczyścić                       

z zabrudzeń, a ewentualne miejsca skorodowane zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

Na tak przygotowanym podłoŜu naleŜy rozłoŜyć warstwę paroizolacji z folii PE                

gr. min. 0,2 mm. 

UłoŜyć styropian ESP 100 gr. 8 cm laminowany jednostronnie papą. Styropapę 

mocować do blachy trapezowej dedykowanymi łącznikami mechanicznymi,                 

tj. kołkami z teleskopem i wiertłem o długości zapewniającej właściwe zamocowanie 

izolacji termicznej do blachy trapezowej. Stosować 6 łączników na 1 m2 pokrycia. 

Do styropapy przykleić papę termozgrzewalną modyfikowaną SBS nawierzchniową 

na włókninie poliestrowej gr. min. 5,2 mm w kolorze szarym. 

Kominki wentylacyjne w ilości min. 1 szt./40 m2 zamontować bezpośrednio                    

na styropianie (pod papą) w miejscach łączenia płyt. 

Przy połączeniach połaci dachu ze ścianami pawilonów i ścianami attyki stosować 

obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z zastosowaniem w naroŜach 

trójkątów ze styropianu laminowanego papą (izokliny). 

Na ścianach attyki na całym obwodzie budynku łącznika zamontować płytę OSB gr. 

18 mm, a do niej nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 

Wpusty dachowe kanalizacji deszczowej wymienić na nowe ø 150 mm, ocieplone. 

Wywiewkę dachową kanalizacji sanitarnej wymienić na nową  ø 100 mm. 
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2.2.   Materiały 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Styropapa - styropian EPS 100 laminowany papą podkładową jednostronnie                 

gr. 8 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niŜ 0,040 W/m2K. 

Papa wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką 

z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, 

termozgrzewalna , od wierzchniej strony pokryta gruboziarnistą posypką mineralną                

a od spodu i wzdłuŜ jednej krawędzi zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, 

gramatura osnowy min. 200 g/m2 , grubość 5,2 mm , siła zrywająca min. N/50 mm, 

wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa. 

Blacha płaska ocynkowana gr. min. 0,5 mm. 

Paroizolacja z folii PE gr. min. 0,2 mm. 

 

2.3. Wykonywanie robót  

Na oczyszczonej powierzchni stropodachu z blachy trapezowej ułoŜyć paroizolację             

z folii PE na zakładkę min. 10 mm. Arkusze folii sklejać taśmą samoprzylepną PE. 

Płyty styropapy układać mijankowo, dłuŜszym bokiem prostopadle do fali blachy 

trapezowej. Płyty naleŜy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą 

płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać 

sąsiadujące płyty. Styropapę mocować do podłoŜa dedykowanymi łącznikami 

mechanicznymi, kołkami z teleskopem i wiertłem o długości zapewniającej właściwe 

zamocowanie izolacji termicznej do blachy trapezowej. Stosować 6 łączników na 1 

m2 pokrycia. 

Po zamocowaniu styropapy moŜna przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej. 

NaleŜy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, 

gdyŜ moŜe to spowodować przepalenie papy uŜytej do laminacji oraz zniszczenie 

struktury styropianu. Papę naleŜy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając                   

o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. 

NaleŜy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu 

bezpośrednio pod kątem 90 stopni. W związku z powyŜszym przy połączeniach 
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połaci dachu ze ścianami pawilonów i ścianami attyki stosować obróbki z papy 

nawierzchniowej termozgrzewalnej z zastosowaniem w naroŜach trójkątów                      

ze styropianu laminowanego papą (izokliny). 

 

2.4. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 

muszą odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano          

-montaŜowych”.  

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” 

jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót, 

zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 

 

 

 

 

 

 

 


