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ST-2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU 
BUDYNKU  

 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania warstw izolacji termicznej budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w miejscowości 
Garnek. 
 
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 styropianem wraz z nałoŜeniem akrylowego tynku 
dekoracyjnego, 

� docieplenie stropu budynku poprzez ułoŜenie płyt z wełny mineralnej w stanie 
luźnym, 

� docieplenie dachu termopianem, 
� wymiana stolarki okiennej na PCV, 
� wymiana stolarki drzwiowej, 
� wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, 
� 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 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 
przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań naleŜy od zastosowanych materiałów wymagać 
parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 
dopuszczeniu do uŜytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń. 
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UWAGA: 
 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej 
części kosztowej mogą zostać zastąpione równowaŜnymi o ile nie wpłynie to 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
2.2. Styropian fasadowy 
 
 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 10mm 
 
 Do wykonania izolacji naleŜy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20,0kg/m3 
w odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniŜające palność. 
 
 Do izolacji elementów wskazanych w projekcie naleŜy zastosować styropian 
wodoodporny charakteryzujący się następującymi parametrami: 
- dla izolacji na zewnątrz budynku  
Gęstość pozorna ≥ 20 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,04 ÷ 0,045 W/m·K  
NapręŜenia ściskające przy  ≥132 257 kPa 100 % odkształceniu względnym 
Wytrzymałość na rozciąganie siłą  ≥ 238 267 kPa prostopadła do powierzchni 
Chłonność wody po 24h ≤ 0,2 % 
Stabilność wymiarów w tem. 78 °C, po 48 h 
- Długość ≤ 0,3 % ± 0,3 % 
- Szerokość ≤ 0,35 % ± 0,35 % 
- Grubość ≤ 0,3 % ± 0,3 % 
Zdolność samogaśnięcia – samogasnące.  
 
 W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z Ŝadnym stałym 
materiałem budowlanym, jakie moŜna spotkać na placu budowy, nie zawierać Ŝadnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne równieŜ na działanie wszelkiego rodzaju 
kwasów, na starzenie, niegnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości 
fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
 Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 
normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
 
Warunki dostawy 
 
 KaŜdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być 
pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed 
pakowaniem powinny mieć obrzeŜa oklejone taśmą ochronną. 
 
Na opakowaniach jednostkowych naleŜy umieścić, co najmniej następujące napisy: 
 
 -  Nazwa i adres wytwórcy 
 -  Datę produkcji 
 -  Ilość płyt/mat w opakowaniu 
 -  Napis „OSTROśNIE KRUCHE” 
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 -  Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 
 -  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; 
 
2.3. Termoizolacja natryskiwana 
 

Termopian to pokrycie dachowe wykonywane za pomocą wielowarstwowego 
hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej (pianka PUR) z lakierowaniem 
farbą UV stanowiące bezspoinowe, ostateczne pokrycie, uszczelnienie i izolację termiczną 
(docieplenie) dachów domów mieszkalnych, obiektów przemysłowych i innych. 
 
2.4. Wełna mineralna 
 
 Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Charakteryzuje się niskim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła. SpręŜystość oraz stabilność wymiarowa wełny 
sprawia, Ŝe materiał izolacyjny ściśle przylega do siebie, zapobiegając powstawaniu mostków 
termicznych, czyli szczelin, przez które przenika ciepło. 
Dzięki włóknistej strukturze para wodna przenika między włóknami wełny, przez co nie 
zalega w przegrodach i nie stwarza warunków do rozwoju pleśni i grzybów. Jest trudno-
zwilŜalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po powierzchni wełny - nie wnika do wewnątrz), 
nie chłonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgotność sorpcyjna). Dzięki włóknistej strukturze 
wełna mineralna charakteryzuje się duŜą chłonnością akustyczną. ObniŜając przekazywanie 
hałasów ze środowiska zewnętrznego, hałasu uderzeniowego i pogłosów przyczynia się do 
poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, 
to jedyny materiał wytrzymujący temperatury powyŜej 1000 ºC. Wełna mineralna jest 
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogień A1. Jest doskonałym 
materiałem w ochronie przeciwpoŜarowej.  
 
 Wełna mineralna składa się głównie ze sztucznych włókien mineralnych, będącymi 
bezpostaciowymi krzemianami, w ilości od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego 
(wodna emulsja Ŝywicy fenolowo-formaldehydowej),- od 0,5 % do 4,5%. 
 
2.5. Materiały pomocnicze 
 
 Obejmuje wszystkie elementy montaŜowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 
do styropianu, kołki montaŜowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i 
naroŜne 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. 
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Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieŜny z kolorystyką 
tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. 

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

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

Mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego o granulacji 2,0 mm /faktura 
mozaikowa o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3, oporze dyfuzyjnym: 0,31m, 
nasiąkliwości powierzchniowej: 0,480 kg/m2 x h, koloru zgodnie z opracowaną kolorystyką. 
 
 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 winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji technicznej jakości robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Zestaw podstawowych narzędzi słuŜących 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 moŜe uŜywać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości. 
 
 
4.2. Transport stolarki okiennej 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewoŜonych okien. Stolarka powinna być 
transportowana - ze względu na kruchość w pozycji pionowej, zamocowaną do wsporników 
za pomocą pasów, które uniemoŜliwią przesuwanie się stolarki w trakcie transportu. 
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4.3. Transport i składowanie płyt styropianowych 
 
 Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający 
materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
kaŜdej dostawy. 
 
Materiały naleŜy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi. 
Pakiety naleŜy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umoŜliwiające dostęp do nich. 
Miejsce składowania powinno być wyposaŜone w środki przeciwpoŜarowe. Miejsce 
składowania naleŜy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety naleŜy układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
 
4.4. Transport wyrobów z wełny 
 
 Wyroby z wełny naleŜy przewozić zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leŜącej, układając je na całej 
powierzchni i wysokości środka transportowego. Pojemność ładunkowa powinna być 
maksymalnie wykorzystana. 
Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych (ostre krawędzie, 
załamania) powodujących zniszczenie wyrobu. 
W wypadku przewoŜenia wyrobów z wełny wraz z innymi materiałami, zabezpieczamy je 
przed przesuwaniem. 
W czasie załadunku nie naleŜy „wciskać”, „ugniatać” i „upychać” wyrobów. 
 

4.4.1. Składowanie oraz przeładunek wełny na placu budowy 
 
 Płyty z wełny mineralnej naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leŜącej, na równym podłoŜu, w 
warstwach najwyŜej do 2m., JeŜeli nie dysponujemy takimi pomieszczeniami, wyroby naleŜy 
przykryć plandeką. 
Dla wyrobów składowanych powyŜej 2 m wysokości uŜywamy specjalnych podestów. 
Z miejsca składowania do miejsca montaŜu przenosimy je w pakietach, chwytając za spód 
paczki całą dłonią.  
Przy transporcie pionowym, np. na dach, uŜywamy wyciąg koszowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wymiana instalacji odgromowej 
 
 Pionowe zwody instalacji odgromowej przed rozpoczęciem prac termomoder- 
nizacyjnych naleŜy zdemontować.  
Nową instalację odgromową z prętów ocynkowanych wykonać jako “chowaną” w 
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dociepleniu. Pręty ocynkowane naleŜy umieścić w rurach z tworzywa typu RLV, które naleŜy 
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 naleŜy zabudować puszki kontrolne z tworzywa. 
 
 Po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji odgromowej naleŜy wykonać 
pomiary skuteczności uziemienia dla kaŜdego zwodu instalacji odgromowej. Po zakończeniu 
prac naleŜy przedstawić niezbędne protokoły. 
 
5.3. MontaŜ stolarki okiennej   
 
Przygotowanie otworu  
 
 Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez 
ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnię ściany w 
ościeŜy. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy 
przewiązanego materiału, na którym stabilnie moŜna oprzeć okno. 
 
Ustawienie ościeŜnicy 
  
 W celu ułatwienia manipulowania stolarką w trakcie obsadzania naleŜy zdjąć skrzydła 
i posługiwać się samą ościeŜnicą. NaleŜy ustawić ją na 4-5 centymetrowej wysokości progu 
podościeŜnicowym i mocować do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Dla głębokości 
osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy 
(10°C) dla muru przechodziła przez to okno. Tylko wówczas uniknięto zostanie zjawisko 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie okna.  
 
Po ustawieniu ościeŜnicy na progu naleŜy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeŜnicy 
i we właściwym połoŜeniu wstępnie zaklinować. NaleŜy pamiętać, aby odległość ościeŜnicy 
od muru z obydwu stron była jednakowa. W ościeŜach tynkowanych wskazane jest 
przerwanie ciągłości pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą 
warstwy izolacyjnej.  
 
Mocowanie okna w murze 
  
Zaleca się mocowanie okien za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla kaŜdego okna. 
Kotwy te mocuje się do ościeŜnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odległości 25 
cm od naroŜnika na obydwu bokach. Przy oknach wyŜszych niŜ 1,5 metra zaleca się 
zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w połowie wysokości. Dla okien szerszych niŜ 1,5 
metra dodatkowo moŜna zamocować po jednej kotwie na połowie ich długości (elementy 
poziome). Kotwy powinny być montowane w ościeŜnicy wkrętami do drewna 4 × 40 mm.  
 Po wstępnym osadzeniu ościeŜnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy do muru 
wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków moŜna równieŜ uŜyć klocków 
drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej wysokości 
mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą wkrętów do 
drewna (np. 8 × 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjąć kliny trzymające ościeŜnicę i 
ponownie sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeŜnicy.  
 
Regulacja okuć obwiedniowych  
 
 Okna wyposaŜone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku 
miejscach na całym ich obwodzie i umoŜliwiające sterowanie jedną klamką funkcji 
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otwierania, uchylania i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem 
precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w kilku 
kierunkach. Regulacja ta dokonuje się za pomocą kluczyka. 
TakŜe po załoŜeniu skrzydeł w zamontowaną ościeŜnicę montaŜysta powinien sprawdzić 
prawidłowość funkcjonowania okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 
w instrukcji, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okna powinny się otwierać i 
uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeŜnicy powinien być 
jednakowy na całym obwodzie. 
 
Wykonanie izolacji okna 
  
 Okna charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na 
przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, naleŜy tak 
uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeŜnicą a murem, aby była ona odporna na przenikanie 
zimna i wody. W tym celu naleŜy wykorzystywać pianki montaŜowe (np. poliuretanowe), 
które po nałoŜeniu do szczeliny pęcznieją, całkowicie ją uszczelniając. Istnieje 
niebezpieczeństwo, Ŝe niewprawnie dozując ilość pianki w szczelinie moŜna spowodować, Ŝe 
jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz moŜe odepchnąć ościeŜnicę od muru, co objawia 
się wybrzuszeniem.  
Warstwa izolacyjna wokół ościeŜnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej 
grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuŜ szczeliny powinna być równieŜ wykonana warstwa 
izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuŜ dolnej ramy, naroŜy i styku z 
obróbką blacharską. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe plastyczne np. 
silikonowe. Natomiast pomiędzy ościeŜnicą a murem od strony zewnętrznej naleŜy 
zastosować taśmę izolacyjną rozpręŜną lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed 
wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem się ościeŜnicy od tynku na zewnątrz. Takie 
pęknięcia powodują, Ŝe do szczeliny pomiędzy tynkiem a ościeŜnicą dostaje się woda. 
 
5.4. MontaŜ stolarki drzwiowej 
 
Zakupione drzwi powinny być zapakowane w karton i folię zabezpieczającą. 
 
1. Przed zamontowaniem drzwi naleŜy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeŜy naleŜy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Najlepszy 
do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak 
przygotowanej ościeŜnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później materiał uszczelniający.  
 
2. OścieŜnicę drzwiową naleŜy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. 
Przed wstawieniem ościeŜy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montaŜowej podczas uszczelniania. 
 
3. Słupy ościeŜy u podstawy naleŜy rozeprzeć, tak by podczas prac montaŜowych utrzymały 
się w pozycji równoległej.  
 
4. Za pomocą poziomnicy naleŜy sprawdzić, czy belka ościeŜnicy ustawiona jest idealnie 
poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeŜnicy muszą mieć po 90 stopni. 
 
5. OścieŜnicę naleŜy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 
bokach. Następnie naleŜy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomnicy, ustawienie 
ościeŜnicy. 
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6. OścieŜnicę do muru mocuje się wkrętami. Na kaŜdym słupie muszą być, co najmniej dwa, 
jeden u podstawy (ok. 20 cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Głębokość wierconego otworu, powinna być większa o 1-1,5 cm od długości kołka 
rozporowego. Na obrzeŜu wejścia kaŜdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy 
równej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować  kołnierz i łeb wkrętu. 
7. Wkrętów nie naleŜy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeŜnicy. 
 
8. OścieŜnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montaŜową. Przed wykonaniem tej 
czynności moŜna dobrze zwilŜyć wodą powierzchnię ościeŜnicy, aby pianka lepiej przylegała. 
 
9. Po stwardnieniu pianki, jej nadmiar odcina się ostrym noŜem.  
 
10. Po 4-5 dniach moŜna zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Teraz naleŜy równieŜ wybić 
wszystkie kliny, a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką. 
 
11. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 
 
Uwaga: 
 Nie naleŜy montować ościeŜnicy za pomocą pianki montaŜowej. Pianka ta pomimo 
swej nazwy nie moŜe pełnić roli elementu utrzymującego ościeŜnice w murze a jedynie ma 
ona uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeŜnicą a murem. Montowanie w ten sposób drzwi 
moŜe grozić wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas 
przeciągu. Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeŜnicy jest zamocowanie jej za 
pomocą kotew montaŜowych. 
 
Drugą bardzo waŜną rzeczą podczas montaŜu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeŜnicy, 
czyli tzw. jej wypoziomowanie. NaleŜy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt a nie 
rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeŜnicy moŜe spowodować dalsze trudności 
związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi. 
 
Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montaŜowej w celu wypełnienia szczelin, gdyŜ 
powiększająca się objętość pianki moŜe na tyle rozepchnąć ościeŜnicę, by uniemoŜliwić 
poprawne zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć przed wstrzyknięciem pianki 
naleŜy rozeprzeć ościeŜnicę za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z 
drewnianych krawędziaków. 
 
Powierzchnię ościeŜnicy naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas 
zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek naleŜy podłoŜyć miękkie podkładki np. 
z grubej tektury. 
 
Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych. Odległość między punktami mocowania ościeŜnicy powinna być zgodna z 
wymaganiami nałoŜonymi przez producenta, jednocześnie nie powinny być większe niŜ 
750mm, a maksymalna odległość od naroŜy ościeŜnicy nie powinna być większa niŜ 300mm. 
 
5.5. MontaŜ termopianu  
 

Termopian natryskuje się na gorąco (temperatura składników powyŜej 55° C) przy 
zastosowaniu specjalistycznego wielokomponentowego, wysokociśnieniowego (ciśnienie 
powyŜej 100 atmosfer) agregatu. Materiał dostarczany jest do miejsca wbudowania węŜami o 
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długości 120 m. Natrysk wykonuje specjalistyczna brygada przeszkolona i dopuszczona do 
wykonywania tego typu prac.  
 
5.5. Izolacja termiczna ścian 
 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie naleŜy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt 
architektoniczny wraz z wytycznymi montaŜu i ocieplenia producenta systemów dociepleń. 
W murach z wentylowaną pustką powietrzną kotew powinna posiadać kapturek przyciskający 
płytę styropianową do powierzchni wewnętrznej nośnej oraz kampinos odprowadzający 
wodę. 

Na czas przerwania robót dociepleniowych naleŜy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt naleŜy wykonywać kołkami z 
talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym naleŜy przestrzegać poniŜszych zasad: 

 
• rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
• rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

 
Płyty styropianowe w kolejnych warstwach naleŜy układać z zachowaniem zasady 
przewiązania spoin – mijankowo. 
 
 PodłoŜe, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 
oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się 
odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania 
prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą 
jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
� DemontaŜ obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych; 
� MontaŜ nowej stolarki okiennej z profili PCV;  

 
 Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleŜy 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 podłoŜa 
 
 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia 
ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoŜa. PodłoŜe 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 podłoŜa o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) naleŜy usunąć. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu 5-
15 mm) naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. PodłoŜe 
chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt na słabych podłoŜach, 
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naleŜy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w róŜnych miejscach 
elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 
dniach. Nośność podłoŜa jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie 
styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoŜa, konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie naleŜy podłoŜe zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. JeŜeli i ta próba da wynik negatywny, naleŜy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoŜa.  
 
UWAGI  

 
� W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoŜa z kurzu, brudu oraz 

słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoŜa rozproszonym 
strumieniem wody. Przy czym naleŜy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoŜa przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
Powłoki słabo związane z podłoŜem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy 
podłoŜa trzeba usunąć. NaleŜy pamiętać, iŜ niewłaściwa ocena nośności ścian i 
brak odpowiedniego przygotowania podłoŜa, moŜe spowodować powaŜne skutki, 
z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie.  

 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) moŜna przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. NaleŜy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z 
dachu budynku.  
 
Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego  
 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoŜa, naleŜy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoŜa (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 naleŜy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością 
wody i dokładnie wymieszać, aŜ do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania naleŜy 
przeprowadzić przy uŜyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 
koszykowym. 
 
UWAGI 

� Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy naleŜy bardzo starannie 
przestrzegać dozowania określonej ilości wody do przygotowania kaŜdego 
opakowania zaprawy.  

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

według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
 Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy układać na płycie styropianowej metodą 
„pasmowo-punktową”, czyli na obrzeŜach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej 
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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 naleŜy nałoŜyć 
8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo nałoŜona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 
40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po 
nałoŜeniu zaprawy klejącej, płytę naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami. JeŜeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak równieŜ 
korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, 
naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałoŜyć ją ponownie na płytę i 
powtórzyć operację klejenia płyty. 
Płyty styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych 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, Ŝe przewieszony poza „placek” fragment płyty ugina się nawet pod małym 
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne ułoŜenie warstwy zbrojonej i osłabia 
skuteczność mocowania klejącego oraz moŜe doprowadzić do powstania pęknięć na 
styku płyt materiału termoizolacyjnego. 

  
� Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niŜ mijankowo) powoduje 

skumulowanie napręŜeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z 
przedłuŜeniem krawędzi otworów ściennych oraz prefabrykatów, równieŜ powoduje 
miejscowe skupienie napręŜeń w warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ 
dociepleniowy. 
 
  

� Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
poniewaŜ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane duŜą 
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 niŜ 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoŜa 
  
Płyty termoizolacyjne naleŜy mocować do podłoŜa przy uŜyciu łączników mechanicznych. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy stosować łączniki z trzpieniem 
plastikowym dł. 16 cm i śr. φ 10 mm. Przy czym, montaŜ łączników naleŜy rozpocząć dopiero 
po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy 
zaleŜy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaŜ łączników moŜna rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Przy mocowaniu łączników naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe osadzenie trzpienia w podłoŜu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem 
warstwy termoizolacji. 

 
UWAGI 
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� 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, Ŝe nie przenosi on projektowanych obciąŜeń, 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 
podłoŜa naleŜy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 
ściernym. Równe podłoŜe 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 kaŜdorazowo naleŜy usunąć pozostały pył.  
� Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

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

 
UWAGA 
 
Nie naleŜy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuŜszy okres czasu, gdyŜ 
moŜe to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. JeŜeli wystąpi utlenienie 
powierzchni styropianu wówczas naleŜy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym. 
 
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
 
 Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana 
siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z Ŝywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami 
zawartymi w masie szpachlowej. 
 
Pracę naleŜy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
  
 Przygotowany materiał naleŜy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 min w zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego naleŜy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
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 Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Nie naleŜy wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
 
Wskazówki ogólne 
 
 Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciąŜenia wiatru oraz kompensować napręŜenia 
termiczne. Jest ona takŜe podłoŜem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 
systemu przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej naleŜy 
rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłoŜem (nie 
wcześniej niŜ 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 nienaraŜonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

� Nie naleŜy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. 

� Nowo wykonaną warstwę naleŜy chronić przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem temperatury poniŜej +5°C do czasu związania. 

� Niska temperatura, podwyŜszona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłuŜają 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 naleŜy 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 
moŜna wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałoŜeniu zaprawy 
klejącej naleŜy 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 niŜ 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 moŜliwe było oklejenie ościeŜy 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa otworów okiennych i drzwiowych 
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powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 
siatki o wymiarach 20x35cm.  
Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 
ścian, naleŜy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. JeŜeli ściany budynku są 
naraŜone 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 
naleŜy ułoŜyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie.  
 
UWAGI 

� Bardzo złą praktyką jest zaniŜanie grubości zaprawy klejącej słuŜącej do wykonania 
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej 
warstwy. 

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

� Niewłaściwe jest równieŜ, wyrównywanie nierówności przez nałoŜenie grubszej 
warstwy tynku. 

� Bardzo waŜne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy naroŜach 
otworów okiennych i drzwiowych, poniewaŜ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na 
przedłuŜeniu przekątnych tych otworów. 

 
POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI 
ELEMENTAMI BUDYNKU 
 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 
dylatacjami naleŜy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 
przykład: uszczelniające taśmy rozpręŜne). W miejscach tych występuje duŜe skupienie 
napręŜeń i moŜe dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 
pracy róŜnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad moŜe doprowadzić do powstania rys 
i szczelin, w które wniknie woda obniŜając trwałość całego układu dociepleniowego. 
WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
 
 Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go nakładać 
bez rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski moŜe słuŜyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest moŜliwe nałoŜenie akrylowych i polimerowo – 
Ŝywicznych tynków dekoracyjnych. 
 
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ  
 
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego  
 
 Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem wybranego tynku naleŜy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną moŜna 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 moŜna przystąpić do nakładania tynku akrylowego. 
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UWAGA 
Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoŜa 
oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz 
wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałoŜonego tynku. Zabezpiecza 
zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 
zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza moŜliwość wystąpienia plam.  
 
Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
 
 Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący naleŜy dokładnie wymieszać 
przy uŜyciu wiertarki z mieszadłem. Grunty naleŜy nanosić na podłoŜe pędzlem, szczotką, lub 
wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 
 
Zestaw podstawowych narzędzi słuŜących 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. 
 
UWAGA 
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania poŜądanych efektów. 
 
Sposób przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej  
 
 Bezpośrednio przed uŜyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 
mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposaŜoną w mieszadło koszykowe), aŜ do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 
moŜliwość napowietrzenia masy.  
 
TECHNOLOGIA RĘCZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ 
   WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
 Przygotowaną masę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłoŜu, uŜywając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 
nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał moŜna 
ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałoŜony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z 
lewa na prawo), aŜ do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania naleŜy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy uŜyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 
 
UWAGA 
 Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoŜa oraz nakładania tynku mają 
 wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. 
 W przypadku uŜycia tynku o drobnej granulacji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
 bardzo równe i staranne przygotowanie podłoŜa. 
 
Wskazówki wykonawcze: 
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� Przygotowane zaprawy tynkarskie naleŜy nakładać na zagruntowanym podłoŜu 

dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
� Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 

pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5°C do +25°C, przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłuŜenie czasu 
wiązania tynku. 

� Prace tynkarskie naleŜy wykonywać na powierzchniach nienaraŜonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. PoniewaŜ takie warunki 
powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 
uniemoŜliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie 
tynku w warunkach innych niŜ zalecane przez producenta mogą doprowadzić do 
nieodwracalnych, niepoŜądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

� Po nałoŜeniu na podłoŜe „świeŜy” tynk naleŜy chronić aŜ do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniŜej 
+5°C. 

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

� NaleŜy odpowiednio dopasować swoje moŜliwości wykonawcze do powierzchni 
przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość 
pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoŜa i 
panujące warunki atmosferyczne). 

� Ze względu na złoŜony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się 
jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niŜ 1 m. ZuŜycie tynku 
mozaikowego zaleŜy od grubości kruszywa. Po nałoŜeniu na podłoŜe „świeŜy” 
tynk naleŜy chronić aŜ do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniŜej +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 podłoŜa oraz nakładania tynku mają 
 wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 
 Na nowo wykonanych podłoŜach(takich jak: beton, tynki cementowe i  cementowo 
 wapienne) moŜna rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy  akrylowej
 po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoŜa. 
 
5.6. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości od 
0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej 
od -15°C.  
  
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 



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

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku 

 
43

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych- 
 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
 
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 uŜytych 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. 

 
Kontrola jakości styropianu 
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 Kontrolę jakości naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normowymi 
określonymi w PN-B-20130. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 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; 
 

Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcześniejszych akapitach 
niniejszego opracowania. 
 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 
- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niŜ 5 mm, 
- łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1m2 płyty, 
- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiarowe naleŜy 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. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

� Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
� Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
� Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
� Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kana-
lizacyjnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie 
z oceną jakości uŜytych 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. 
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 Ŝaluzji 
     – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 
     uproszczona. 
Instrukcja ITB nr 321   Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji 
     termicznej w budownictwie. 
PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i  
     badania. 
PN-67/B-10086   Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania 
     i badania techniczne. 
PN-B-10201:1998   Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe  
     wewnętrzne. 
PN-B-10221:1998   Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
PN-B-10222:1998   Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do 
     piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

 
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”. 


