ST-18 IZOLACJE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane przy budowie: Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Ukcie
gm. Ruciane Nida dz. nr 134/1
1.2

Zakres robót

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach:
- budowy stołówki z zapleczem
- budowy sali gimnastycznej
- zagospodarowania terenu wokół sali
l .3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we
dług spisu treści.
1.3.2. Niezależnie 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-00.00 „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 Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wy
magania Ogólne"
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „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 wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
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
- papa termozgrzewalana - według PN-91 /B-27618
- folia polietylenowa - musi posiadać aprobatę techniczną
Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną przechowywać w
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miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej,
równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200
sztuk rolek papy, a odległość miedzy stosami powinna wynosić nie mniej niż 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
- płyty styropianowe - według PN-B-20130:1999
- wełna mineralna - według PN-B-23116:1997
Wełnę mineralną należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je przed zawil
goceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać na suchym
podłożu, w stosach do wysokości 2 m.
Płyty styropianowe należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomiesz
czeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie
umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpoża
rowe. W miejscach składowania ł przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 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 użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją producenta, zaaprobowaną
przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów
zgodności dla materiałów.
3.3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instukcją montażu zalecana przez Producenta.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiąza
ny do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Izolacja przeciwwilgociowa
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inży
93

niera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Masy izolacyjne - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w po
zycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka
transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy.
W transporcie kolejowym lub samochodowym należy przestrzegać obowiązujących przepisów trans
portowych.
4.3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa
Wełnę mineralną należy przewozić krytymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ją przed zawil
goceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z wełną mineralną należy układać do wysokości 2 m,
zabezpieczając je przed przesuwaniem i uszkodzeniem. W transporcie kolejowym należy prze
strzegać przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej.
Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok
siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszcza
niem się i przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wy
magania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględ
niający 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 doku
mentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i po
twierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzy
skania takich samych efektów działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera.
5.2.2. Warunki wykonania izolacji:
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania.
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej pogodzie. Nie
dopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85 %.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.
Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych.
5.2.3. Podłoże pod izolację
- podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche,
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń
także 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 dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wy
piaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza,
- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wy
szlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy za
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szpachlować kitem.
- powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy.
- wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 %
- wiek betonu podłoża — minimum 21 dni
5.2.4. Gruntowanie podłoża
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy podkładowy
Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego preparatu. Materiał gruntujący na
leży 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. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie preparatu na m2 powierzchni nor
malnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury
otoczenia (zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jednorazo
wo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Po
wierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie zagruntować.
Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzch
niach.
5.2.5. Wykonanie izolacji
Izolacja masami bitumicznymi
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej nawierzchniowej.
Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po
wyschnięciu pierwszej.
Izolacja z papy termozgrzewalnej
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgod
ności dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan
o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izola
cyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lep
szego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiek
tach bez krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia.
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszmi izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, na
tomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Układanie izolacji zaczynamy od
najniższego punktu obiektu posuwając się w górę tj. wykonujemy zawinięcia izolacji na głębokość 300
mm poza krawędź.
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje
szczeble połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na od
ległość całkowitą l - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak
najszybszym terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę budowlaną
Izolacja z folii polietylenowej
Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.
5.3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i od
bioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczeństwa pracy.
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty termoizolacyj
ne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.
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Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W
czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny być wy
konywane w temperaturze dodatniej. Do mocowania płyt styropianowych należy używać określonych
przez projektanta łączników mechanicznych lub odpowiednich klejów. Wszystkie wyroby powinny mieć
atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użyt
kowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być
ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy ukła
daniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych war
stwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powi
nny mieć jednakową grubość.
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki
lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników
działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury potrzeba bezwzględnie za
pobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w., grzej
nikami, itp. W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego.
5.3.1. Ocieplenie ścian
Jeśli szczelina w ścianie warstwowej jest wypełniona materiałem ocieplającym, to materiał izolacyjny w
postaci płyt nie musi zajmować całej grubości szczeliny, ale powinien być umieszczony po jej stronie we
wnętrznej.
W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed zawilgoceniem przez
przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób.
5.3.2. Ocieplenie stropodachów wentylowanych
Ocieplanie stropodachów wentylowanych płytami z wełny mineralnej należy wykonywać według następu
jących zasad;
- do ocieplania mogą być stosowane tylko płyty do izolacji poddaszy
- stropodach zabezpieczyć paroizolacją według projektu technicznego
5.3.3. Ocieplenie fundamentów i podłóg
Podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na podkładzie betonowym i folii izolacyjnej PE.
Grubość ocieplenia zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Ocieplanie fundamentów należy stosował wtedy, gdy
nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokość l m wzdłuż ścian ze
wnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze styropianu. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być wy
konane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inży
nierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST.
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 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 dokumenta
cyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad Robotami personelu technicznego
budowy oraz Inżyniera.
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając
szczególną uwagę na sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych 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.
Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót izolacyjnych należy
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.
W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzająca
badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgod
ności Robót z wymaganiami ST.
Izolacja masami bitumicznymi,
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania
- sprawdzenie jakości gruntowania
- kontrola ilości warstw.
Izolacja papą termozgrzewalną
- sprawdzenie równości powierzchni podkładu
- sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powło
kę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy.
- kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
6.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną
- sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu
- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu
- sprawdzenie poprawności układania izolacji.
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża
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- w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swo
im składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste
- kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „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-00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole należy odnotować fakt dokonania
(dodatkowych)
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:

poprawek

lub

warstw

uzupełniających

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie podłoża pod izolację,
- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- świadectwa dostaw materiałów,
- protokół odbiorów częściowych,
- zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
9.2. Płatności
Należne 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:
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- 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
- ułożenie 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 również odpady, ubytki i straty materiałowe.
9.2.2. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 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,
- pocięcie płyt izolacyjnych na odpowiednie wymiary
- ułożenie płyt izolacyjnych
- oczyszczenie terenu Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Cena uwzględnia również 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
- 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-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny mineralnej
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
- Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.
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