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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem ociepleniaścian zewnętrznych w ramach projektu „Budowa Budynku Ochorniczej
Straży Pożarnej w Ligocie Prószkowskiej”.

1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetragowy oraz dokument
odniesienia podczas realizacji i odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem ocieplenia.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z ociepleniemścian
zewnętrznych budynkumetodą bezspoinową, zwaną dalej BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) oraz wszelkich
robót towarzyszących oraz wykonanie elementów elewacyjnych.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji, a
zakres robót obejmuje:

- ocenę parametrów i odpowiednie przygotowanie podłoża,
- wykonanie ocieplenia metodą BSO, w tym m.in.:

a) montaż płyt styropianowych wg projektu naścianach oraz płyt styropianowych wg projektu na
ościeżach okiennych z elementami pomocniczymi,

b) wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociepleń (warstwa zbrojąca z siatką, tynk cienkowarstwowy
barwiony w masie bądź powłoka malarska),

- wykonanie obróbek blacharskich (parapetów zewnętrznych ),
- montaż krat,
- wykonanie elementów elewacyjnych,
- wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do wykonania docieplenia.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z dokumentacją projektową
oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁOW BUDOWLANYCH ORAZ
WARUNKÓW ICH PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

2.1. Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń:
- samogasnące płyty styropianowe wg wymagań dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej

przyjętego systemu dociepleń,
- łączniki mechaniczne wg przyjętego systemu dociepleń, 
- siatka z włókna szklanego (zbrojąca) wg przyjetego systemu dociepleń,
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych wg przyjętego systemu dociepleń,
- zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej wg przyjętego systemu dociepleń,
-     podklad tynkarski wg przyjętego systemu dociepleń,
- preparat gruntujący wg przyjętego systemu dociepleń,
- akrylowa zaprawa tynkarska wg przyjętego systemu dociepleń,
- listwy cokolowe (startowe) wg przyjętego systemu dociepleń,
- aluminiowe listwy narożne wg przyjętego systyemu dociepleń,
- armatura pozostała wg przyjętego systemu dociepleń (elementy uzupełniające),
- parapety zewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
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Materiały należy przewozić i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i
terminowego wykonania prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnieniaśrodków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia
ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym i do wykonania ociepleniaścian należy zastosować jeden system. Przypadki
zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne.

5.2. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w
szczególności:

- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i
komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę
gwarancji producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa
niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C.
Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyć;

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchniścian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

5.3. Podłoża i ich przygotowanie

5.3.1 Uwagi ogólne

Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu
wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na
skuteczność zamocowania.

5.3.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń

5.3.2.1. Wymogi fizyko-chemiczne

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów
do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).
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5.3.2.2. Wymogi geometryczne

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi,
przedstawione w niektórych punktach ST. 

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania
podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.

5.3.3 Ocena podłoża

5.3.3.1. Uwagi ogólne

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.

5.3.3.2 Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów
ocieplenia ścian zewnętrznych są:

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu

Próba odporności na skrobanie
lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności
podłoża

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie
otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np.
konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne
i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian)

5.3.4. Przygotowanie podłoża

5.3.4.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych

Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj Stan

Mury wykonane
z elementów:

• ceramicznych

• betonowych

• z gazobetonu

• betonowych
z warstwą
fakturową

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
wyschnięcia

luźne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

skuć i oczyścić

nierówności, defekty 1)
i ubytki

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia
wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio

przygotowanym roztworem
luźne i nienośne
elementy elewacji

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresów karencji
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brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i
pozostawić do wyschnięcia

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów

5.3.4.2 Podłoża z betonu

Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj Stan

Ściany 
Wykonane z:

• betonu towarowego
i wykonanego
na budowie

• prefabrykowanych
elementów
betonowych

• elementów
betonowych
z warstwą fakturową

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
wyschnięcia

luźne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

skuć i oczyścić

nierówności, defekty
1) i ubytki

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą
wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw materiałami
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia
wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio

przygotowanym roztworem
luźne i nienośne
elementy elewacji

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub
zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i
pozostawić do wyschnięcia

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprężonym
powietrzem ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić
do wyschnięcia

resztki szalunkowych
substancji
antyadhezyjnych

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i
pozostawić do wyschnięcia

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów

5.3.4.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj Stan

Powłoki z farb
mineralnych
i wapiennych

kurz, pył, kredowanie oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
wyschnięcia

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i
pozostawić do wyschnięcia

złuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie zmyć
wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia
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Mineralne tynki
podkładowe i
nawierzchniowe 

kurz, pył, kredowanie oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
wyschnięcia

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i
pozostawić do wyschnięcia

miejsca luźne, głuche,
odspojone

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie zmyć wodą
pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia

nierówności, defekty 1)
i ubytki

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia
wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio

przygotowanym roztworem
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
3) stosować ciśnienie max. 200 barów
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające

5.3.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie

Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze

Rodzaj Stan

Powłoki z farb i tynków
dyspersyjnych

złuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą
wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić do wyschnięcia 2) 

powłoki zwarte,
mocne i dobrze
przylegające

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów
lub specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można stosować
dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200 barów, przy
renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy
przekraczać ciśnienia 40 barów

2) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające

5.3.5 Gruntowanie podłoża

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4. Montaż listwy cokołowej

5.4.1. Dane ogólne.
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej
strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować specjalne listwy z poprzecznymi
nacięciami. 

Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ześciany płyt
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć
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odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna
szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i obrobione,
aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.4.2. Zabudowa narożników listwą cokołową

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są również dostępne specjalne
listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

5.5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych

5.5.1 Przygotowanie zaprawy klejącej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia
po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę
klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt
i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu.

Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.5.2 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej)

Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy
większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej
krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo wśrodku płyty należy nałożyć 3 – 6
placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
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UWAGA:  Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

5.5.3. Montaż płyt termoizolacyjnych 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki
pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w
razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości
przyklejanych płyt.

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy dościany i lekko ją przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej.
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na
mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.

 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie.
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Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W
przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania
można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających.

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej
płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach
zewnętrznych budynku.

UWAGA:  klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 

 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających
poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem
krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm (patrz rys. nr 4). 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży
otworów w elewacjach.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

5.5.4. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu
materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.
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5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych

5.6.1 Informacje ogólne

Dodatkowe mocowania w postaci łączników mechanicznych można wykonywać po upływie 24 godzin od
przyklejenia płyt. Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1
mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu, Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnejściany wykonanej z materiałów pełnych
powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm.
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinna być zgodna z
wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.

5.6.2 Wymagana długość łączników

Zależna jest od budowyściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako
nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej
ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej.

5.6.3 Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych wg przyjętego systemu. Wielkości te
zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca
wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./ 1m2.powierzchni elewacji. Przy
narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników (2 razy więcej). W
pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w
przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. 

5.6.4. Montaż łączników mechanicznych

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu wścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone wścianie, po czym
trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub
wbity (w łącznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę
płyt).
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UWAGA:  niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych

5.7. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm.

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający
we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności
wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w zestawieniach
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

5.8. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych
wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Do ocieplania fundamentów lubścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż
tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty
o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

5.9. Obróbka szczególnych miejsc elewacji

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych
przez producenta systemu.

5.9.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację.
Do wykonania szczelin stosuje się metodę j.n.:

5.9.1.1 Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą
szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok.
20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjnyścisnąć i
taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w
zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne
szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny)
minimum 2 cm.

Dylatacje zasłonić listwami maskującymi.

UWAGA:  nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. 

W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych.
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5.9.2. Ościeża okien i drzwi

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować specjalne profile ochronno uszczelniające lub
samorozprężną taśmę poliuretanową. Sposób wykonania oraz materiały powinny być zgodne z przyjętym systemem. 

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja
musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy).

5.9.3. Ochrona narożników i kraw ędzi

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Są to:

- kątowniki ze stali szlachetnej,
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,

- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt
termoizolacyjnych),

       - kątowniki z tzw. siatki pancernej,

5.10. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.10.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na
warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum
25 x 35 cm.

5.10.2. Warstwa zbrojona

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze
stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni
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nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę
zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i
drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i
zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy
ściąć po dolnej krawędzi listwy.

Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, t.z.n., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami
między płytami styropianowymi.

W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki.

5.11. Wyprawa zewnętrzna

5.11.1. Podkład tynkarski

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego.

5.11.2. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

W dokumentacji przyjęto masę:

-tynk akrylowy typu „baranek” gr. 1,5 mm barwiony w masie

-tynk mozaikowy z różnobarwnych drobnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu
2 mm – do zastosowania w powierzchniach cokołowych.

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak
niż po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta.

5.12. Montaż krat.

Montaż krat może odbyć się po zakończeniu prac elewacyjnych.  

5.13. Montaż parapetów zewnętrznych.

Zaleca się, aby parapet wystawał ok. 30-40 mm za fasadę budynku. Należy go osadzić na zaprawie cementowej tak,
aby parapet miał 5% spadek. Powierzchnia cementowa powinnabyć gładka i nachylona pod tym samym kątem na
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całej powierzchni parapetu. Aby wyciszyć odgłosy padającego deszczu można nałożyć cienką warstwę pianki
poliuretanowej.
Podokiennik należy montować pod odpowiednie wycięcie ościeżnicy okna. Miejsce styku krawędzi podokiennika i
okna pokrywa się cienką warstwą kitu akrylowego lub masy silikonowej. 

Plastikowe boczki, po docięciu na wymiar, zakłada się na uprzednio zabezpieczone farbą antykorozyjną krawędzie
parapetu. Plastikowe zakończenia usprawniają odprowadzenie wody, pozwalają solidnie osadzić parapet oraz
podnoszą estetykę wykonania.

Folia skutecznie chroni parapet podczas transportu i montażu, bezpośrednio po zamontowaniu należy ją zerwać. Po
dokładnym zastosowaniu powyższych zaleceń montażowych zamontowany parapet będzie przez wiele lat skutecznie
chronił przed szkodliwym działaniem wilgoci i wody.

 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

6.1.  Kontrola jakości robót

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta
6.2.  Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ociepleniowych i
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 

Rodzaj tynku Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie krawędzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego Poziomego
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… … … … …
Tynk

strukturalny
nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m.

nie większe niż 2 mm na
2 m i ogółem nie więcej
niż 4 mm na kondygnacji
nie więcej niż 10 mm na
całej wysokości budynku

Jak pionowe nie większe niż 3
mm na 2 m

6.4. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych:

Kontrola podłoża: 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych
konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;

- odchyłki geometryczne podłoża.

Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej,
jakościowej oraz ilościowej. 

Kontrola mi ędzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

1. Przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie
koniecznym),

2. Przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
3. Osadzenia łączników mechanicznych,
4. Wykonania warstwy zbrojonej,
5. Wykonania (ewentualnego) gruntowania,
6. Wykonania obróbek blacharskich,
7. Zamocowania profili,
8. Wykonania wyprawy tynkarskiej,
9. Wykonania (ewentualnego) malowania,

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane,
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i
szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i
warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również
prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży
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otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną
płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej
zgodnej z projektem struktury oraz równości. 

Kontrola montażu krat  polega na sprawdzeniu krat oraz sposobu  ich montażu.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej oceniewykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przyświetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu ipoziomu powinno być zgodne z ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i warunkami ST. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanego dociepleniaścian jest m2 (metr kwadratowy)ściany docieplonej mierzony jako
iloczyn długości ścian w rozwinięciu przezśrednią wysokość mierzoną od wierzchołka cokołu do dolnej krawędzi
gzymsu wieńczącego.
Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplane i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2.
Do powierzchni ścian nie dolicza się ilości wykonanych ościeży.
Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi.
Jednostką obmiarową wykonanego cokołu jest m2 (metr kwadratowy) cokołu docieplonego mierzony jako iloczyn
długości ścian w rozwinięciu przez średnią wysokość mierzoną od powierzchni terenu do wierzchołka cokołu.
Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplane i zajęte przez otwory, większe niż 1 m2.
Do powierzchni ścian nie dolicza się ilości wykonanych ościeży.
Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi.
Poszczególne warstwy dociepleń wymienionych w przedmiarze robót obmierza się analogicznie do powyższych
postanowień.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”.

9.2.   Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 docieplenia ściany obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie całości docieplenia wg niniejszej specyfikacji, w tym ocieplenie ścian, ościeży, nadproży, itp.
- wykonanie prac towarzyszących, 
- montaż parapetów zewnętrznych i krat,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,

rusztowania, itp.,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI ĄZANE

 Instrukcja ITB  334/2002
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