Specyfikacja techniczna – izolacje termiczna i elewacja

Nazwa zadania: Roboty remontowe elewacji – szczyt internatu ZSR-B w Lesznie
1.

1.1.

WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z dociepleniem ściany szczytowej budynku internatu.

1.2.

Zakres robót objętych ST

- ociepleniem ścian styropianem samogasnącym frezowanym FS 15 grub. 5 cm, metodą lekką
mokrą z zastosowaniem tynku mineralnego np. Atlas Cermit SN 20.
- wykonanie tynków cokołu budynki i przyklejenie płytek klinkierowych.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Uwaga styropian winien być sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub
sztucznie u wytwórcy.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 „ Wymagania ogólne
2.2.

Rodzaje materiałów

- styropian FS 15 grubości 5,0 cm - dobór styropianu w opisie technicznym
- klej z siatką włókna szklanego systemu
- tynk cienkowarstwowy mineralny wzmocniony o podwyższonej udarności
- płytki okładzinowe,
do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania,
- masa klejowo-szpachlowa systemowa,
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010,
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB,
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży
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pionowych,
- listwy startowe,

2.3.

Inne wymagania
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem
lub folią.
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.

3.

3.2.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne
3.2.

Sprzęt do wykonywania izolacji
Do wykonania należy stosować następujący sprzęt :

- piły do cięcia, wiertarki,
- młotki,
- mieszarki

4.

TRANSPORT

4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ”
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5.2.

Wykonywanie czynności podstawowych – izolacja ścian:

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży,
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności,
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej,
- mocowanie listwy startowej,
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego,
- wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt,
- osadzanie listew narożnikowych,
- naklejanie siatki z włókna szklanego,
- pokrywanie siatki masą klejową,
- silikonowanie styków z parapetami i tarasem,
- nałożenie tynku szlachetnego,
- zacieranie.

5.3.

Zasady wykonywania robót:

5.3.1. Izolacje termiczne podłoży powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu
w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z
zakładami
min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów
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termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.

5.3.2. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką:
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię,
w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek
styropianu w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało
prawidłowo przygotowane.
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych
w świadectwach ITB.
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie,
a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego.
Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić:
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania
styropianu.
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4
cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się
poza krawędzie styropianu.
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Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar
500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy
przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już
przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny
z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca
wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt
styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt
styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi
z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do
góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian
bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary
większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu.
Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym
nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od
czasu przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas
dłuższy niż 2 tygodnie.
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych
masą klejącą.
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne
z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień
rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie.
Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki
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łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie
zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości
ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane
w zagłębieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
niższej niż 5° C i nie wyższej niż 20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej
0° C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas
pracy jest wyższa niż 5° C.
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o
grubości
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian
nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie.
W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy
tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę
sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża
okienne i drzwiowe.
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie
więcej niż 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy
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stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży
pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych.
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie
wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h.
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości
nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod
styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna
dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą należy
uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym.
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy
wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej
a następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa
pierwsza
powinna być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a
tylko na styk.
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002.

5.3.3. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności
papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych
warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się
mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min.
Przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi
się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę
7

Specyfikacja techniczna – izolacje termiczna i elewacja
odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu tynkowaniu.
Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość
wyprawy zdejmuje się w następujący sposób : pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby
na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu
nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze
krawędź tynku należy nakładać następną porcję zaprawy, pozwala to na prawidłowe i
estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku.
Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej
faktury.
Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc
je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi
tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” oraz

wg instrukcji producenta.

6.2.

Metoda i zakres kontroli :
Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować :

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem,
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika K,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do
podłoża,
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie
8
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rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy
tynkarskiej.
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien być podany czas przydatności do jej użycia.
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.
7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona

w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części
ścian bez dłuższych przerw.
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
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Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:
PN - 91/B - 02020

– Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010

– Tkaniny szklane.

PN – B - 20130

– Płyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13

– Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.
Instrukcja ITB 334/96

– Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.

Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do
mocowania płyt termoizolacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 198
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