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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.09 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru docieplenia ścian zewnętrznych podstacji w ramach „Zmiana sposobu 

użytkowania z przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, 
budowa budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Część ST-01/B.09 „Roboty budowlane – Ocieplenie ścian 
zewnętrznych” obejmuje całość prac związanych z dociepleniem ścian budynku podstacji metodą 
lekką – mokrą. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Częścią G „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. System ocieplenia ścian 

- płyty wełny mineralnej wg wymagań dokumentacji projektowej oraz aprobaty 
technicznej przyjętego systemu dociepleń, 

- płyty styropianu wg wymagań dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej 
przyjętego systemu dociepleń, 

- siatka z włókna szklanego (zbrojąca) wg przyjetego systemu dociepleń, 
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt wełny mineralnej wg przyjętego systemu dociepleń, 
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt wełny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojącej 

wg przyjętego systemu dociepleń, 
- podklad tynkarski wg przyjętego systemu dociepleń, 
- mineralna zaprawa tynkarska wg przyjętego systemu dociepleń, 
- preparat granulujący wg przyjętego systemu dociepleń, 
- łączniki mechaniczne wg przyjętego systemu dociepleń, 
- listwy cokolowe (startowe) wg przyjętego systemu dociepleń, 
- aluminiowe listwy naroŜne wg przyjętego systyemu dociepleń, 
- armatura pozostała wg przyjętego systemu dociepleń (elementy uzupełniające), 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej wg rozwiązań systemowych, 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót dociepleniowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

 rusztowania do prac elewacyjnych  
 narzędzia ręczne 
 mieszarki do tynków i zapraw 
 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
 Ŝuraw samochodowy 
 Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile 

zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 
ogólne”.  
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 
 samochód cięŜarowy 
 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 
 

5.1.   Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone płyty przepustowe 
itp.. 
Ustawić rusztowanie do robót elewacyjnych z zachowaniem warunków BHP. Zmontowane 
rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 
Zdemontować elementy mocowane do powierzchni elewacji (zbędne uchwyty, przewody, itp.) 
oraz wymienić instalacje natynkowe (po ustaleniu ich przeznaczenia). 

5.2.  Bezspoinowy system ociepleń (BSO) 
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu 
technologicznego a w szczególności: 

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

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
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- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie 
powinna być niŜsza niŜ +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 
nie powinna być niŜsza niŜ +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

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

- rusztowania ustawiać z wystarczająco duŜym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego. 

5.2.2. PodłoŜa i ich przygotowanie. 
Uwagi ogólne 

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

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas 
odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników 
kotwiących – podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od 
lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich 
wymaganą nośność, 
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłoŜem jest warstwa przegrody (tu: 
izolacji cieplnej) w stanie przed nałoŜeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do 
głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

 

Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów ociepleń 

Wymogi fizyko-chemiczne. PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej 
(np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiału, 
którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne. PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni   i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.  
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoŜe naleŜy przygotować. Sposób 
przygotowania podłoŜa powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 
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Ocena podłoŜa 
Uwagi ogólne Wymagana jest kontrola przydatności podłoŜa pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoŜa. 
Metody oceny podłoŜa. Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod 
stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 

Próba odporności na 
ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłoŜu 

Próba odporności na 
skrobanie lub 
zadrapanie 

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

istniejących powłok 
Próba zwilŜania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 

chłonności podłoŜa 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki 

ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie 
porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm 

(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 
PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach na podłoŜu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian) 
Przygotowanie podłoŜa 
    PodłoŜa pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

PodłoŜe 
Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 
mineralnych i wapiennych 

kurz, pył, 
kredowanie 

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

brud, sadza, 
tłuszcz 

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

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

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

Mineralne tynki 
podkładowe i 

nawierzchniowe 

kurz, pył, 
kredowanie 

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

brud, sadza, 
tłuszcz 

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

miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić 
do wyschnięcia 
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nierówności, 
defekty 1) i 
ubytki 

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

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

odpowiednio przygotowanym roztworem 

1) odchyłki powyŜej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoŜe jest niewystarczające 
5.2.3. Gruntowanie podłoŜa 
W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych naleŜy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. 
5.2.4. MontaŜ listwy cokołowej 
Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. MontaŜowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozpręŜną) 
naleŜy umieścić w otworze wzdłuŜnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i 
zakotwić w ścianie. NaleŜy montować po 3 łączniki na metr bieŜący. Wymagane jest zakotwienie 
listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian naleŜy 
wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew 
dokonać specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) naleŜy stosować specjalne listwy 
z poprzecznymi nacięciami.  
RównieŜ wszystkie widoczne powierzchnie, do których naleŜą ościeŜa utworzone 
z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy teŜ dolne i górne zakończenia systemu, 
naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, 
a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, 
szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku poŜaru, 
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
Na naroŜnikach budynków listwę cokołową naleŜy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są równieŜ 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaŜ na 
naroŜnikach.  
5.2.5.  Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niŜej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach 
z zastosowaniem łączników mechanicznych.  
Przygotowanie zaprawy klejącej 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy budowlanych, uŜywa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do uŜycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
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masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych moŜliwe jest równieŜ uŜycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniŜej poziomu terenu. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej) 

Na płytę naleŜy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoŜa i moŜliwą do 
połoŜenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoŜa (przy większych nierównościach naleŜy stosować zróŜnicowanie 
grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuŜ jej krawędzi naleŜy nanieść około 3-5 cm szerokości 
pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy nałoŜyć 3 – 6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoŜe.  
MontaŜ płyt termoizolacyjnych  

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych naleŜy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe odpowiednio 
przygotować. Linki te będą pomocne przy bieŜącej kontroli równości przyklejanych płyt. 
KaŜdą płytę termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. UłoŜenie najniŜszego pasa następuje na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 
cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeŜy otworów. 
Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej powierzchni, sprawdzając na 
bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk 
naroŜy – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niŜ 2 mm naleŜy wypełnić 
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4 mm – w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania moŜna uŜyć zalecanych przez 
producenta systemu mas uszczelniających. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki naleŜy 
równieŜ wykonać na naroŜnikach zewnętrznych budynku. 
UWAGA: klej nie moŜe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  
 
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu 
kleju. NaleŜy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość min. 
10 cm  
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroŜy otworów w elewacjach. 
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Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuŜ prowadnicy. 
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zuŜyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie naleŜy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 
5.2.6.  Łączniki mechaniczne 
Informacje ogólne 

Wymagania ogólne: Dodatkowe mocowania w postaci łączników mechanicznych moŜna 
wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Dyble naleŜy osadzić opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest  uszkodzenie 
struktury płyty, Głębokość zakotwienia kołków  w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm.  
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia 
powinna być zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi. 
- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być przyjęta wg systemu dociepleń, 
- rodzaj łączników zaleŜny jest od rodzaju podłoŜa, w którym łączniki te mają być osadzane 
oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego.  
- w przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych naleŜy wykonać próby wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju.  
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej: 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika 
Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich 
temperaturach 

2 Trzpień łącznika 
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy 
ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montaŜu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4 Talerzyk 
Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z 
otworami, zapewniająca przyczepność zaprawy 
klejącej 

5 Mostki cieplne 
Budowa łącznika minimalizująca powstawanie 
mostków cieplnych  

6 Głębokość zakotwienia 
ZaleŜna od podłoŜa i zgodna z dopuszczeniem dla 
danego typu łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z systemu przyjętego i jest zaleŜna od 
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strefy oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość 
łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 4 szt./ 1m2  

8 
Rozmieszczenie 
łączników 

Według wytycznych dostawcy systemu 

Wymagana długość łączników 

ZaleŜna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk naleŜy 
traktować jako nienośne podłoŜe, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników naleŜy 
liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy 
rozpręŜnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie 
następujących składników: 

L ≥ hef + a1 + a2 + da   gdzie: 
hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
 L - całkowita długość łącznika. 
 

Wymagana ilość i rozkład łączników  

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych wg przyjętego systemu.  
Wielkości te zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od 
wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 4 szt./ 
1m2.powierzchni elewacji. Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników ( 2 razy więcej). W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy 
osadzać w naroŜach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku 
powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany 
z betonu co najmniej 5 cm.  
MontaŜ łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone 
w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w 
przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać 
max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych 
5.2.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. NaleŜy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. 
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Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 
5.2.8.  Łączniki mechaniczne 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, naleŜy uwzględnić odmienne 
obciąŜenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i 
wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
5.2.9.  OścieŜa otworów  
Przy obróbce ościeŜy otworów w ścianach naleŜy stosować specjalne profile ochronne 
uszczelniające lub samorozpręŜną taśmę poliuretanową. Sposób wykonania oraz materiały 
powinny być zgodne z przyjętym systemem.  
NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja układana na ścianach (nie moŜe 
przekroczyć szerokości ościeŜnicy). 
5.2.10. Ochrona naroŜników i krawędzi 
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Są to: 

- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z uŜyciem 
styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.2.11. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów w ścianach, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montaŜu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą 
i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-
12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego 
pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i 
zatapia w niej przy uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość 
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów w ścianach. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków 
rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę naleŜy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy. 
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Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, t.z.n., Ŝe kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się 
ze spoinami między płytami termoizolacyjnymi. 
W części cokołowej naleŜy stosować 2 warstwy siatki. 
5.2.12. Wyprawa zewnętrzna 

   Podkład tynkarski 

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

   Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.  
W dokumentacji przyjęto masę: tynk cienkowarstwowy, organicznie wiązany  
Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
nie wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 
producenta. 
Uziarnienie masy do 3 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów  
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  
� zgodności z dokumentacją i przepisami 
� poprawnego przygotowania podłoŜa  
� poprawnego przygotowania powierzchni  
� poprawności wykonania powłok zewnętrznych 
� braku widocznych defektów 
� prawidłowości montaŜu 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót dociepleniowych jest - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Rusztowanie elewacji  
NaleŜy dokonać odbioru rusztowania sprawdzając wymagane atesty i świadectwo dopuszczenia. 
Przedstawić naleŜy badanie odgromowe i uziemienie rusztowań. Sprawdzeniu podlega 
poprawność montaŜu i zabezpieczeń rusztowań jak równieŜ daszki ochronne nad wejściami. 
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8.2.  Bezspoinowy system ociepleń (BSO). 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych.  

 

Rodzaj 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 

pionowego 

 

Poziomego 

Tynk 

strukturalny 

nie większe niŜ 3 

mm i w liczbie nie 

większej niŜ 3 na 

całej długo   ści łaty 

kontrolnej 2m. 

 

nie większe niŜ 2 mm na 2 

m i ogółem nie więcej niŜ 4 

mm na kondygnacji nie 

więcej niŜ 10 mm na całej 

wysokości budynku 

Jak pionowe nie większe niŜ 3 

mm na 2 m 

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

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoŜa, z którego moŜna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoŜa przeprowadzanego wg 
zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoŜa. 

Ocena wyglądu zewnętrznego  
Odbiór polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i 
warunkami ST.  
Ocena wykonania obróbek blacharskich  
Odbiór polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną 
płaszczyznę ściany. 

8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
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robót, 
� Dziennik Budowy, 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 
ogólne" obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 
 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 
 załadunek na środki transportu,  
 koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoŜa 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
 koszty badań, odbiorów, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 
i normy. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
Normy 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcieńczalnymi farbami i emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na 
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN--70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 

 


