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ST - 10 ELEWACJE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania warstw izolacji termicznej budynku Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. 

  
1.2. Zakres zastosowania 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. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Uwaga: 
Wszystkie materiały wskazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej 
części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
2.1.0. 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/m

3
 w 

odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność. 
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Do izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian wodoodporny 
charakteryzujący się następującymi parametrami: 
 
� Dla izolacji na zewnątrz budynku: 
 - gęstość pozorna 30kg/m

3
, 

 - 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. 78

o
C, 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. 
 
2.1.1. Kontrola jakości styropianu 
 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymogami normowymi, określonymi w 
PN-B-20130. 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: 50cm

2
 na 1m

2
 płyty, 

�
 powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm

2
;
 

 
2.2. Tynk mineralny 
 
Jest szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego 
wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można go układać na wszystkich 
równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach 
ociepleń budynków. 
 
2.2.1. Właściwości 
 
Mineralna zaprawa tynkarska produkowana jest na bazie białego cementu, wapna oraz 
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 2 i 3 mm. W jej skład 
wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczna, łatwa w pracy oraz 
odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien 
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dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. Tynk mineralny zawiera ponadto związki 
hydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym na 
zmywanie.  
  
2.3. Materiały pomocnicze 
 
Obejmują wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki montażowe, listwy cokołowe i narożne aluminiowe, itp.  
 
Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego impregnowanego dyspersją z 
żywic akrylowych. 
 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
 
2.3.1. Warunki dostawy 
 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być pakowany 
oddzielnie. 
 
2.3.2. Transport i składowanie 
 
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. 
 
2.3.3. Kontrola jakości 
 
 Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymogami określonymi w 
obowiązujących normach i wytycznych producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien 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 miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRA<SPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 
Ogólne zasady transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt  4. 
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Transport płyt styropianowych 
 
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.  
 
Transport tynków mineralnych 
 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku w 
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.  
 
5. WYKO<A<IE ROBÓT 
 
5.1. Izolacja termiczna ścian 
 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt 
architektoniczny wraz z wytycznymi montażu 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 należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z 
talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 

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

 
Podłoże, 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 
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dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
 
PRZYKLEJA<IE PŁYT STYROPIA<OWYCH 
 
 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5

o
C.  

 
 Styropian należy przyklejać do podłoża za pomocą odpowiednich zapraw klejowych. 
Przygotowanie kleju należy wykonywać według zaleceń producenta zaprawy. Przygotowanie 
zaprawy klejowej polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (około 5,5-6l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa klejowa jest gotowa do użycia po około 5-10 
minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można 
nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
 
 W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyt do podłoża powinien on pokryć 100% 
powierzchni. 
 
 Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt styropianowych powinny do 
siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
styropianowe należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchnie ścian jak i na 
narożnikach przyklejonej powierzchni netto. 
 
KOŁKOWA<IE STYROPIA<U 
 
 W razie potrzeby należy użyć dodatkowego mocowanie ocieplenia przy pomocy 
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości, 4 do 8szt/m

2
. Osadzić dyble 

opierając talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpień do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 
1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury styropianu. 
 
PRACE DODATKOWE 
 
 Wykonywać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką i ślusarką drzwiową, 
przelotami instalacyjnymi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. 
Przykleić ukośne wkładki siatki zbrojącej (min. 25x30cm) w sąsiedztwie wszystkich 
narożników drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienie narożników oraz otworów osadzając np. aluminiowy 
kątownik ochronny. 
 
WYKO<YWA<IE WARSTWY ZBROJO<EJ 
 
 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 żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami 
zawartymi w masie szpachlowej. 
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Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
  
 Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
 
 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 należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
WYKO<A<IE PODKŁADU TY<KARSKIEGO 
 
 Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać 
bez rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – 
żywicznych tynków dekoracyjnych.  
 
<AKŁADA<IE TY<KÓW MI<ERAL<YCH 
 
Wyprawami w systemach dociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne. 
  
 Tynk mineralny przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do 
pojemnika z odmierzoną ilością wody (5,0÷6,0 l. na opak 25kg) i wymieszanie mechaniczne, 
aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 
10min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie którego można wyregulować jej konsystencję 
odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 
godziny. Podczas pracy zaleca się, co pewien czas przemieszać zaprawę w celu 
ujednorodnienia konsystencji. 
 
 Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci warstwy o 
grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 
należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zacierać przy 
użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać w pionie, poziomie, ruchem 
okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy 
naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) 
ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie 
dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 
miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 
na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
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wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 
względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i 
wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 do +25°C. 
Otynkowaną powierzchnię można malować stosując dowolne farby elewacyjne. Rozpoczęcie 
prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie 
od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową można rozpocząć po 
wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin. 
 
Uwaga: 
 Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 
mineralnych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.  
<iniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP. 
 
6. KO<TROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normatywnych oraz z 
wytycznymi producenta. 
 
Sprawdzeniu podlega między innymi: 

� Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Sprawdza się przez porównanie wykonania 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 zaprawą klejową itp. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne jednostki obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostki obmiarowi 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 itp. 

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 



Specyfikacja Techniczna ST-10 „Docieplenie budynku”  
 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzerzęczycach wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze socjalne sali gimnastycznej 
 przy ul.Skrzydlowskiej 91. 
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3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
obmiarów badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
9. PODSTAWA PŁAT<OŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
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. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. Podstawą płatności za 
wykonane 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 ZWIĄZA<E 
 
PE-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

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

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

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. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz.U 
nr 75/2002, poz.690. 

 


