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               B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi ponad dach

budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sk ada si  z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn  pow ok

asfaltow  PS-85 i posypk  mineraln . Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk adowa np wg

wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998



2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachówka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo  pow o-

ki cynku wynosi min. 275 g/m2. Ca a powierzchnia p yt zabezpieczona jest obustronnie pow ok  de-

koracyjn  akrylow  lub poliestrowo-silikonow . Dopuszcza si  posypk  zewn trzn  z piasku

kwarcowego. Kolor okre la projekt techniczny.

Jako  pow ok akrylowych musi by  zgodna norm  PN-84/H-92126.

yty dachówkowe musz  posiada  aktualn  decyzj  ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywn

opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.9. Dachówka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. czniki

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocynkowane

wg wskaza  producenta materia ów pokryciowych.

3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.  Wykonanie robót

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pod u drewnianym na pierwsz

warstw  mo na zastosowa  pap  na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu

elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie wp ywu

odkszta ce  dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap smo owych

lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. Mieszanie materia ów

smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna

by  nie mniejsza ni  10 cm.

Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

5.2. Podk ady pod pokrycia z dachówek, p yt i blach

Wymagania ogólne:

a) równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at

kontroln  o d ugo ci 3,0 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie

wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym,



b) podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm,

e) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si  na

krokwiach,

f) rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju pokrycia,

g) aty i deski powinny spe nia  wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie dachówk  ceramiczn

a) krycie dachówk  przy u yciu zaprawy do uszczelniania styków mo e by  wykonywane przy

temperaturze powy ej +5°C,

b) przed przyst pieniem do uk adania dachówek powinny by  wykonane obróbki blacharskie,

c) dachówki powinny by  u one prostopadle do okapu tak aby sznur przeci gni ty wzd

poszczególnych rz dów by  poziomy i jednocze nie dotyka  dolnego widocznego brzegu

skrajnych dachówek; odleg  od sznura do dolnego brzegu pozosta ych dachówek nie powinna

by  wi ksza ni  1 cm; dopuszczalne odchy ki wynosz  2 mm na 1 m i 30 mm na ca ej d ugo ci

rz du,

d) zamocowanie dachówek: co pi ta dachówka w rz dzie poziomym powinna by  przywi zana

drutem do ocynkowanych gwo dzi wbitych w aty od strony poddasza lub bezpo rednio do at,

e) pozosta e wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz

w temperaturze nie ni szej od –15°C.

Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza

blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,

rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst pach

nie wi kszych ni  50 cm,

spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.

rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci

arkusza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie

wi kszych ni  3 m,



uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej

na g boko  kielicha.

6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y izolacyjne

a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta przez

za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez

producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  projektow

oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami

wytwórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym

przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci nie

odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody,

przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,

sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc aty

kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy

sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie

odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest

niemo liwy lub utrudniony.



Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

– pod a (deskowania i at),

– jako ci zastosowanych materia ów,

– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,

– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska

papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  nad miejscem

przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i

ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2.

Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :

sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,

sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,

sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

9.  Podstawa p atno ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji z wykonaniem pod a i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:



– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,

– uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachówki i kszta tki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory dachowe.

Badania.




