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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania warstw izolacji termicznej dla budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 
miejscowościach Aleksandria, Hutki i Rększowice. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 

➢ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nałożeniem akrylowego tynku dekoracyjnego,  
➢ wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich,  
➢ wymiana instalacji odgromowej, 
➢ roboty uzupełniające. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
nadzoru inwestycyjnego. 

 
2. MATERIAŁY 

 
UWAGA: 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej 
części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
2.1. Styropian 
 
Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadać 
następujące wymiary: 
 - długość do 5000 mm, 
 - szerokość do 1500 mm, 
 - grubość od 10 mm do 1000 mm, co 5 mm. 
 
Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20kg/m3 w 
odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność. 

 
Do izolacji elementów wskazanych w projekcie należy zastosować styropian wodoodporny 
charakteryzujący się następującymi parametrami: 
 
� Dla izolacji na zewnątrz budynku: 
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 - gęstość pozorna 30kg/m3, 
 - współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,0338W/mK, 
 - naprężenia ściskające przy >=257kPa 10% odkształceniu względnym, 
 - wytrzymałość na rozciąganie siłą >= 267kPa prostopadłą do powierzchni, 
 - chłonność wody po 24h <=0,2%, 
 - stabilność wymiarów temp. 78oC, po 48h 
• długość <= 0,3% 
• szerokość <= 0,35% 
• grubość <= 0,3% 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący; 
 
Wyżej wymienione płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym 
materiałem budowlanym, jaki można spotkać na placu budowy, nie mogą zawierać żadnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju 
kwasów oraz na starzenie. Niegnijące w wilgotnym środowisku, zachowujące swoje 
właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
 
2.3. Materiały pomocnicze 
 
 Obejmują wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 
do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i 
narożne aluminiowe, itp. 
 

Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 
styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 
 
 Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze 
min. 145 g/m2 
 
 Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi Ø 10 w ilości 4 
sztuk na 1m2, długości 16 cm. 
 

Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny z kolorystyką 
tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

 
 Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione 

w masie, o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3. 
 

 Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów 
izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji technicznej jakość robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 
 

➢ Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 
➢ Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 
➢ Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
➢ Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 
➢ Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
➢ Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 
 Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości. 
 
4.2. Transport i składowanie 
 
 Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości.  
 
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymogami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 
 
Materiały należy składować w pakietach, które zabezpieczają je przed wpływami 
atmosferycznymi, układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające swobodny 
dostęp do nich. Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
 
4.2.1. Warunki dostawy 
 
 Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być 
pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed 
pakowaniem powinny mieć obrzeża oklejone taśmą ochronną. 
 
Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 
 
 - Nazwa i adres wytwórcy, 
 - Datę produkcji, 
 - Ilość płyt/mat w opakowaniu, 
 - Napis „OSTROŻNIE KRUCHE”, 
 - Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania, 



Specyfikacja Techniczna ST-2 „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu” 

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowościach Aleksandria, Hutki i Rększowice 

 - Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252, 
 - Symbol typu wyrobu, 
 -Symbol klasy wyrobu, 
 - Gęstość wyrobu kg/m3, 
 - Długość w milimetrach, 
 - Szerokość w milimetrach, 
 - Grubość w milimetrach; 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać demontażu obróbek 
blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi wraz z ich 
wywozem do punktu wskazanego przez Inwestora. 
 
5.2. Wymiana instalacji odgromowej 
 
 Pionowe zwody instalacji odgromowej przed rozpoczęciem prac termomoder- 
nizacyjnych należy zdemontować.  
Nową instalację odgromową z prętów ocynkowanych wykonać jako „chowaną” w 
dociepleniu. Pręty ocynkowane należy umieścić w rurach z tworzywa typu RLV, które należy 
zamocować w sposób trwały do ściany za pomocą uchwytów stalowych na kołkach 
rozporowych. W rurkach z tworzywa przeprowadzić pręty ocynkowane. W miejscach 
połączeń prętów ocynkowanych z bednarką należy zabudować puszki kontrolne z tworzywa. 
 
 Po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji odgromowej należy wykonać 
pomiary skuteczności uziemienia dla każdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakończeniu 
prac należy przedstawić niezbędne protokoły. 
 
5.3. Izolacja termiczna ścian 
 
 Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt 
architektoniczny oraz z wytycznymi montażu i ocieplenia producenta systemów elewacyjnych 
spoinę.  
 
 Na czas przerwania robót murarskich należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z 
talerzykiem dociskowym, zaleca się stosowanie kołków z metalowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 
- rozstaw kotew w poziomie max. co 65cm 
- rozstaw kotew w pionie max. co 50cm 
 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady 
przewiązania spoin – mijankowo. 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
➢ Demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
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➢ Montaż nowej stolarki okiennej z profili PCV w kolorze białym o współczynniku 
przenikania ciepła nie większym niż U = 1,2 W/(m2K) dla stolarki okiennej (dla szyby 
U=1,0 W/(m2K); 

 
WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 
Prace przygotowawcze  
 
 Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, 
narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania 
docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych 
oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
 
Przygotowanie podłoża 
 
 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 
ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 
(jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-
15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże 
chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłożach, 
należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 
dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.  
 
UWAGI  

 
➢ W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz 

słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem 
wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża 
przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z 
podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy 
pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania 
podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany 
włącznie.  

 
PRZYKLEJANIE I ZAMOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA 
 
 Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 
spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do 
przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie 
wód opadowych z dachu budynku.  
 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego  
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 Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić 
na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i 
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i 
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.  
 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
 
 Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 
ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy 
przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 
koszykowym. 
 
UWAGI 

➢ Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać 
dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy.  

➢ Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną.  
➢ Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, 

według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
 
Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany 
 
 Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą 
„pasmowo-punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 
powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza 
krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 
8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 
40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również 
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, 
należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i 
powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
 
 
UWAGI  
➢ Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest 

rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków”. Błąd ten 
powoduje, że przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym 
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia 
skuteczność mocowania klejącego oraz może doprowadzić do powstania pęknięć na 
styku płyt materiału termoizolacyjnego.  

➢ Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje 
skumulowanie naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z 
przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje 
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miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy.  

➢ Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą 
przewodnością cieplną zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, 
przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i 
wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystąpienia szczelin 
(większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
  
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem 

plastikowym dł. 16 cm i gr. φ 10 mm. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć 
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia 
zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z 
licem warstwy termoizolacji. 
 
UWAGI 
➢ Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne 

zagłębienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, 
osłabienia nośności i wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie 
łącznika sprawia, że nie przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim 
wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. 

 
Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych  
 
 Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. 
Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 
podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 
ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 
elewacji.  
 
Wskazówki wykonawcze 
  
➢ Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 

warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.  
➢ Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.  
➢ Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 
miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

 
UWAGA 
 
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 
może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 
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powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym. 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 
Wskazówki ogólne 
 
 Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 
termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie 
wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 
 
Wskazówki wykonawcze 
 

➢ Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na 
powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

➢ Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. 

➢ Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem temperatury poniżej +5°C do czasu związania. 

➢ Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 
wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

➢ Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 

 
Sposób wykonania warstwy zbrojonej 
 
 Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą 
zaprawy klejącej. Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię 
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, 
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub 
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na 
wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej 
(o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 
Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
 
 
UWAGA! 
 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 
termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 
 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 
siatki o wymiarach 20x35cm.  
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Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 
ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są 
narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 
parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 
warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki 
należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie.  
 
UWAGI 

➢ Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania 
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej 
warstwy. 

➢ Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania 
nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji (przez 
przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji). 

➢ Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej 
warstwy tynku. 

➢ Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach 
otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na 
przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

 
 
POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI 
ELEMENTAMI BUDYNKU 
 
 Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi 
i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys 
i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego  
 
 Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać 
do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku mineralnego. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża 
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz 
wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza 
zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam.  
 
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
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 Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać 
przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub 
wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 
 
TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ 
   WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
Wskazówki wykonawcze: 
 

➢ Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu 
dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

➢ Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie 
w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności 
powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 

➢ Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują 
zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, 
wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach 
innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych, 
niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

➢ Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

➢ Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca 
się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 
niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

➢ Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do powierzchni 
przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, 
ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki 
atmosferyczne). 

➢ Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się 
jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. Zużycie tynku 
mozaikowego zależy od grubości kruszywa. Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk 
należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

➢ Podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami 
osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników 
zewnętrznych. 

 
 
UWAGA! 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo 
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 
Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i 
cementowo wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy 
silikonowej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża.  
 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej  
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 Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 
mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 
możliwość napowietrzenia masy.  
 
Technologia wykonania akrylowej wyprawy tynkarskiej 
 
 Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 
nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa /zebrany materiał można 
ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z 
lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 
 
UWAGA 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo 
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. 
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo 
równe i staranne przygotowanie podłoża. 
 
 

ROBOTY DODATKOWE 
 

➢ Drabinkę stalową pomalować farbą olejną lub ftalową – kolor ustalić z Inwestorem. 
Przed przystąpieniem do malowania farbą „wykończeniową” powierzchnie należy 
dokładnie oczyścić poprzez szczotkowanie, odtłuścić a następnie pokryć farbą 
podkładową miniową.  

➢ Montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów okiennych z blachy tytanowo-
cynkowej z zaślepkami oraz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej. 

 
5.4. Montaż systemów rynnowych z PVC 
 
 Montaż rynien musi uwzględniać zjawisko termicznych zmian długości elementów, 
należy niwelować je poprzez zastosowanie kompensacji, dających możliwość 
przemieszczania się elementów systemu rynnowego. W rynnach swobodę przemieszczeń 
uzyskuje się w połączeniach rynny z kształtkami rynnowymi, realizowanymi jako połączenia 
na uszczelkę. Ponadto uchwyty rynnowe z PVC, poza podtrzymywaniem rynny, służą do 
liniowego prowadzenia wydłużającej się rynny. W rurach spustowych możliwość 
kompensacji zapewnia luz montażowy w połączeniu rynna - złączka rurowa. 
 
Wytyczne dotyczące montażu: 
 
1. Na desce czołowej należy zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w 
odległości 60 cm, zamontować uchwyty rynnowe. 
 
2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. 
Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m). 
 
3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między 
uchwytami nie może przekraczać 60 cm). 



Specyfikacja Techniczna ST-2 „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu” 

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowościach Aleksandria, Hutki i Rększowice 

 
3b. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej. W 
tym celu uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do 
spadku dachu. Odległość między listwami nie może przekraczać 60 cm (spadek rynny 0,3%). 
 
4. Należy rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć 
za pomocą piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny zakład rynny w kształcie: po 8 
cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny 75 mm. 
 
5. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek 
uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu. 
 
6. Jeśli uszczelki nie są fabrycznie klejone, zamontować uszczelki w kształtkach rynnowych i 
dokładnie wcisnąć w rowki. Uszczelki pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. 
 
7. Założyć lej spustowy. Tylną krawędź leja założyć na tylne wywinięcie. Obrócić lej do 
przodu, aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. 
Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. 
 
8. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Złączkę założyć na tylnym wywinięciu rynny i 
obracając ją do przodu zacisnąć na przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w 
złączce wykonać zgodnie z oznakowaniem. Jeżeli długość uchwytu od połączenia jest 
większa od 15 cm - należy zamontować dodatkowy uchwyt. 
 
9. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w głąb kształtki i 
zatrzasnąć jej przednie wywinięcie w czołowym wywinięciu kształtki. Możliwy jest montaż 
narożników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu.  
10a. Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsunięcie tylnego 
wywinięcia denka w tylne wywinięcie rynny, a następnie obrócić denko, aż do zatrzaśnięcia 
na przednim wywinięciu rynny. 
 
10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywinięcie 
denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia 
na tylnym wywinięciu rynny. 
  
11. Zamontować rurę spustową łącząc ją z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. 
Obejmy rur mocować na przewężeniu mufy w złączce. Obejmy mocować do ścian za pomocą 
haków z wkrętem. Rozstaw mocowań rury spustowej do ścian budynku, co 2 m. 
 
12. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy mocować na przewężeniu mufy 
w złączce. W tym celu należy zostawić ok. 6 mm luzu w połączeniu rura spustowa - złączka 
rurowa. 
 
13. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze 
spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby była możliwość przesuwu rury w 
obejmie. 
 
14.Jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: 
przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka 
rury spustowej. 
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15. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do ścian budynku przy pomocy obejmy 
z hakiem. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy w złączce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w 
połączeniu. 
 
16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na przewężeniu 
mufy. 
 
17. Listwy okapowe z PVC przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji 
w listwie. Pomiędzy główką gwoździa a listwą zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na 
zakład szer. 5-10 cm. 
 
Uwagi: 
• W przypadku montażu systemu rynnowego na budynku z pasami podrynnowymi, 
wykonanymi z ocynkowanej blachy - wymagane jest pomalowani pasów, lub stosowanie 
blach powlekanych.  
• W rejonach obfitych opadów śniegu, zalecane jest montowanie na dachu płotków śnieżnych 
zabezpieczających przed zsuwaniem się śniegu.  
• Stosowanie elementów pochodzących od innych producentów i niewchodzących w skład 
oferty grozi pogorszeniem cech użytkowych. W takich przypadkach reklamacje nie będą 
uwzględniane. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 
producenta. 
 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
 

➢ Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją opisową, rysunkową oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne 
próby. 
 
➢ Materiały 

Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
 
➢ Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji 

Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, 
odchylenia płaszczyzn, brak wypełnienia przestrzeni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w 
izolacjach, nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny 
wypełnienia zaprawa klejowa itp. 
 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe płaszczyzny z płyt styropianowych powinny 
odpowiadać wymaganiom: 

- długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka długości ± 0,3 % 

- szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ± 0,3 % 
- grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 

- ± 0,5 mm – dla płyt o grubości od 10 mm do 15 mm, 

- ± 1,0 mm – w przypadku płyt o grubości 20 mm do 100 mm, 
- 1,5 mm – dla płyt wodoodpornych grubości od 15 mm do 1000 mm; 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom: 

➢ długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ± 0,3%, 
➢ szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ±0,3%, 
➢ grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 

- ± 0,5mm – dla płyt o grubości od 10mm do 15mm, 
- ± 1,0 mm – dla płyt o grubości 20mm do 100mm, 
- ± 1,5mm – dla płyt o grubości 105mm do 1000mm; 

 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 
➢ głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 
➢ łączna powierzchnia wad: 50cm2 na 1m2 płyty, 
➢ powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2; 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki malarskie, złącza 
ulegające zakryciu itd. 

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 
3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych. 
 Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie 
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
badań i pomiarów. 
 
Podstawą płatności za wykonanie roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce maty 
     i płyty z wełny mineralnej. 
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PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty   
     styropianowe (PS-E). 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  

     cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda. 
     Obliczenia. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

     ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
     zbiorowego. 
PN-82/B-02402   Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

     w budynkach. 
PN-82/PN-02403   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12086:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
     Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 
EN ISO 10077-1:2000  Wersja polska. Właściwości cieplne okien drzwi żaluzji 
     – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 

     uproszczona. 
Instrukcja ITB nr 321  Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji 

     termicznej w budownictwie. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, 
DZ.U nr75/2002. poz. 690. 


