
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

17.00.00 Roboty izolacji cieplnych ścian zewnętrznych 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach: termomodernizacji i remoncie świetlicy wiejskiej w Radoszkach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

- ocieplenie ścian fundamentowych styropianem z polistyrenu ekstrudowanego poniżej 0,5 m od poziomu 

terenu, 

- docieplenie cokołu  styropianem z polistyrenu ekstrudowanego i wykonanie okładziny z płytek elewacyjnych 

klinkierowych, 

- ociepleniowe ścian zewnętrznych budynku Bezspoinowym Systemem Docieplenia z zastosowaniem 

styropianu gr. 12 cm z tynkiem akrylowym 1,5mm kornik  o klasyfikacji ogniowej: nie rozprzestrzeniający 

ognia, posiadający aprobatę ITB, 

Roboty towarzyszące: 

-  zamurowanie wnęki w ścianie, 

-  skucie i wykonanie nowego tynku, 

-  przygotowanie starego podłoża pod  ocieplenie. 

Roboty tymczasowe: 

-  montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, 

-  uporządkowanie placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Patrz OST 00.00.00. punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Patrz OST 00.00.00. punkt 1.5 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać izolację pionową przeciwwilgociową 

cokołu i ściany fundamentowej oraz ocieplenia styropianem z polistyrenu ekstrudowanego. 

Ocieplenie ścian wykonywać zgodnie z instrukcją ITB Nr 334/2002 „Bezspoinowy system docieplenia ścian 

zewnętrznych budynku” 

2. MATERIAŁY 

Patrz OST 00.00.00. punkt 2  

2.1. Minimalne wymagania odnośnie materiałów 

Materiały zastosowane w robotach winny być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla 

którego zostały wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 

W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia swoje własne 

katalogi lub katalogi swoich dostawców. Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

Docieplenie wykonać Bezspoinowym Systemem Docieplenia o klasyfikacji ogniowej: nie rozprzestrzeniający 

ognia, posiadający aprobatę ITB. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań nie systemowych. 

Minimalne wymagania składników systemu podano poniżej. 

  



2.1.1. Klej do mocowania styropianu do podłoża oraz do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie 

pod wyprawę tynkarską.  

Przyczepność: 

 do betonu w stanie powietrzno- suchym -  ≥ 0,3 MPa 

 do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie -  ≥ 0,2 MPa 

 do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnościowych - ≥ 0,3 MPa 

 do styropianu w stanie powietrzno- suchym -  ≥ 0,1 MPa 

 do styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie -  ≥ 0,1 MPa 

 do styropianu po 5 cyklach termiczno wilgotnościowych - ≥ 0,1 MPa 

2.1.2. Podkład tynkarski  

Przyczepność do podłoża betonowego na sucho ≥ 1,5 MPa, na mokro ≥ 1,0 MPa 

2.1.3. Tynk akrylowy 

Przyczepność: 

 do podłoża betonowego na sucho ≥ 0,35 MPa 

2.1.4. Farba do malowania elewacji 

Farba do malowania elewacji THERMO –SHIELD 

Kolory   opisane na rysunkach elewacji. – odpowiadające kolorom tynków krzemianowych zastosowanych na 

styropianie w  innych   partiach  budynku. 

2.1.5. Płyty styropianowe 

Pyty styropianowe wg PN-EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2004 

odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. 

2.1.6. Łączniki mechaniczne 

Z trzpieniem tworzywowym dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie 

2.1.7. Siatka z włókna szklanego 

Siatka szklana o gramaturze min. 145 g/m2 dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie 

3. SPRZĘT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 3 

Rusztowania do prac ociepleniowych powinny mieć stosowne atesty.  

Montaż rusztowań wykonać zgodnie z DTR danego typu rusztowania. 

4. TRANSPORT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 4 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 5 

5.1. Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża 

i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić 

od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów 

atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia: 

- zapoznanie z Projektem Technicznym 

- prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu, rusztowań oraz zdjęcie obróbek 

blacharskich, orynnowania, instalacji) 

- sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 

- przyklejenie płyt termoizolacyjnych ze styropianu 

- mechaniczne przymocowanie płyt do podłoża 



- przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym 

- wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejowa z siatką z włókna szklanego 

- zagruntowanie podłoża 

- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  

- prace końcowe i porządkowe 

5.2. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 st.C (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 st.C) i nie wyższej niż +22 st.C. Roboty należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 6  

7. OBMIAR ROBÓT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Patrz OST 00.00.00. punkt 8 

Inżynier na zgłoszenie Kierownika Budowy powinien przeprowadzić następujące odbiory częściowe robót 

ociepleniowych sprawdzając zgodność z aktualną instrukcją ITB: 

- odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej, 

- odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termicznej 

- odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji 

- odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojenia siatki z włókna szklanego 

- odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni 

- jednolitość faktury 

- jednolitość koloru 

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność z dokumentacją 

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków, oraz 

widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wyprawy.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Patrz OST 00.00.00. punkt 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 

 PN-90/B-02867   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania    

    topnienia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i     

    wytrzymałościowych. 

 PN-B-10102:1991  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

 PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw   

    pocienianych. 

 PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty    

    styropianowe (PS-E). 

 PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania budynków. 

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


