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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbiorów wymagań dotyczących:
− zakresu i technologoii wykonywania robót,
− właściwości wyrobów budowlanych,
− oceny prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót
podczas prowadzenia prac elewacyjnych ścian w ramach projektu:
RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W BOGUSZOWIE-GORCACH
1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetragowy
i dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru robót budowlanych związanych z
wykonywaniem ocieplenia.
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Wytyczne zamieszcone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z
ociepleniem ścian zewnętrznych budynku metodą bezspoinową, zwaną dalej
BSO
(Bezspoinowy System Ociepleń) oraz wszelkich robót towarzyszących.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby
przedmiotowej inwestycji, a zakres robót obejmuje:
− ocenę parametrów i odpowiednie przygotowanie podłoża,
− wykonanie wykonanie wyprawy elewacyjnej (warstwa zbrojąca z siatką, tynk
cienkowarstwowy, powłoka malarska),
− odtworzenie detali architektonicznych,
− wykonanie cokołu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały wchodzące w skład systemu elewacyjnego
Materiały wchodzące w skład systemu elewacyjnego:
− siatla z włókna szklanego (zbrojąca) wg przyjetego systemu dociepleń,
− zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojącej,
− masa podkładowa silikatowa pod tynki cienkowartwowe,
− sucha mieszanka tynkarska silikonowa,
− preparat gruntujący,
− tynk kamyczkowy – cokół,
− płytki gress mrozoodporne i antypoślizgowe.
2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
Materiały należy przewozić i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed
wilgocią.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do
prawidłowego i terminowego wykonania prac.
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4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego
i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu
technologicznego a w szczególności:
− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu elewacyjnego muszą być stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych)
nie powinna być niższa niż +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
− podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr);
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;
− rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.
5.2. Podłoża i ich przygotowanie
5.2.1. Wymagania techniczne dla podłoży
5.2.1.1. Wymogi fizyko-chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje
szalunkowe itp.). Podłoże nie może 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).
5.2.1.2. Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i
krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób
przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi.
5.2.2 Ocena podłoża
5.2.2.1. Uwagi ogólne
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyczepności i przyjęcia właściwych
kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.
5.2.2.2 Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są:
Próba
odporności
na Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić
ścieranie
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na
podłożu
Próba
odporności
na Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym
skrobanie lub zadrapanie
rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień
przyczepności istniejących powłok
Próba zwilżania
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień
chłonności podłoża
Test równości i gładkości
Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić
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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.)
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian)
5.2.3. Przygotowanie podłoża
5.2.3.1 Podłoża z cegieł i elementów murowych
Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Stan
kurz, pył
oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i
pozostawić do wyschnięcia
luźne resztki lub skuć i oczyścić
wylewki zaprawy
ze spoin
Mury
wykonane
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub
nierówności,
z elementów:
defekty 1) i ubytki wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych
ceramicznych
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem
betonowych
okresów karencji
z gazobetonu
wilgoć 2)
pozostawić do wyschnięcia
betonowych
wykwity 2)
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć
z warstwą
odpowiednio przygotowanym roztworem
fakturową
luźne i nienośne wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem
elementy elewacji murarskim z zachowaniem wymaganych okresów
karencji
brud,
sadza, zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
tłuszcz
detergentów lub specjalnych środków czyszczących,
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości wyeliminować
przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego stosować ciśnienie max. 200 barów.
5.2.3.2 Podłoża z betonu
Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Stan
kurz, pył
oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego
Ściany
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i
Wykonane z:
pozostawić do wyschnięcia
betonu towarowego
luźne resztki lub skuć i oczyścić
i wykonanego
wylewki zaprawy
na budowie
ze spoin
prefabrykowanych
nierówności,
skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać
elementów
1
defekty ) i ubytki zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych
betonowych
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem
elementów
okresów karencji
betonowych
2
wilgoć )
pozostawić do wyschnięcia
z warstwą
wykwity 2)
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć
fakturową
odpowiednio przygotowanym roztworem

ST – 11.0.

Roboty elewacyjne

6

luźne i nienośne wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem
elementy elewacji murarskim lub zaprawą do betonów z ewentualnie
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji
brud,
sadza, zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
tłuszcz
detergentów lub specjalnych środków czyszczących,
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
warstwy mleczka zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić
cementowego
sprężonym powietrzem ewentualnie zmyć wodą pod
ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia
resztki
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
szalunkowych
detergentów lub specjalnych środków czyszczących,
substancji
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
antyadhezyjnych
odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości wyeliminować
przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego stosować ciśnienie max. 200 barów.
5.2.3.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi
Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze
Rodzaj
Stan
kurz,
pył, oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego
kredowanie
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i
pozostawić do wyschnięcia
Powłoki z farb brud,
sadza, zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
mineralnych
tłuszcz
detergentów lub specjalnych środków czyszczących,
i wapiennych
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
złuszczenia,
usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4),
odpryski,
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić
odwarstwienia
do wyschnięcia
kurz,
pył, oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego
kredowanie
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i
pozostawić do wyschnięcia
brud,
sadza, zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
tłuszcz
detergentów lub specjalnych środków czyszczących,
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia
miejsca
luźne, skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie
Mineralne
tynki
głuche, odspojone zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
podkładowe
i
wyschnięcia
nawierzchniowe
nierówności,
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub
defekty 1) i ubytki wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem
okresów karencji
2
wilgoć )
pozostawić do wyschnięcia
wykwity 2)
oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć
odpowiednio przygotowanym roztworem
odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości wyeliminować
przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego stosować ciśnienie max. 200 barów
stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające
5.2.3.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie
Podłoże
Wymagane czynności przygotowawcze
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Stan
złuszczenia,
odpryski,
odwarstwienia

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy
pomocy
odpowiednich
środków
chemicznych
(ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod
Powłoki z farb
ciśnieniem 1) i pozostawić do wyschnięcia 2)
i tynków
powłoki zwarte, zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem
dyspersyjnych
mocne i dobrze detergentów lub specjalnych środków czyszczących i
ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do
przylegające
wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe
na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200
barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym
przypadku nie należy przekraczać ciśnienia 40 barów stosowanie środków gruntujących
wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające.
5.2.4 Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.
5.2.5 Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych
W przypadku konieczności uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych należy postępowac
analogicznie do zapisów ST-7.0. „Tynki i okładziny wewnętrzne” w zakresie wykonywania
tynków cementowo-wapiennych.
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
5.3.2. Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie wyschnięcia uzupełnień tynków
cementowo-wapiennych. Po tym czasie na elewację nakłada się zaprawę lub masę klejącą i
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 1012 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 użyciu 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 należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie
klejącej.
W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki.
5.4. Wyprawa zewnętrzna
5.4.1. Podkład tynkarski
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu
tynkarskiego.
5.4.2. Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.
W dokumentacji przyjęto masę:
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sucha mieszanka tynkarska silikonową (tynk barwiony w masie).
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej,
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami
producenta.
Uziarnienie masy do 3 mm.
5.5. Wykonanie cokołu.
Cokół należy wykonać zgodnie z postanowieniami specyfikacji ST – 7.0. „Tynki i okładziny
wewnętrzne” w zakresie wykonywania tynków natryskowych.
5.6. Odtworzenie detali architektonicznych (w tym parapetów).
Wszystkie detale architektoniczne należy bezwzględnie odtworzyć. Faktura detali gładka.
Detale należy wykonać zgodnie z postanowieniami specyfikacji ST – 7.0. „Tynki i okładziny
wewnętrzne” w zakresie wykonywania tynków cementowo-wapiennych.
5.7. Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych
Okładziny schodów zewnętrznych należy wykonać z płytek gress mrozoodpornych i
antypoślizgowych z zastosowaniem zapisów ST – 7.0. „Tynki i okładziny wewnętrzne” w
zakresie wykonywania okładzin z płytek ceramicznych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁOW
6.1. Kontrola jakości robót
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności
wydane przez producenta
6.2. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych.
Rodzaj
tynku

Odchylenie
powierzchni
tynku
od
płaszczyzny
i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej
Tynk
nie większe niż 3
strukturalny mm i w liczbie
nie większej niż
3
na
całej
długości
łaty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od Odchylenie
kierunku
przecinających
się płaszczyzn
od
kąta
pionowego
Poziomego
przewidzianego
w dokumentacji
nie większe niż 2 Jak pionowe
mm na 2 m i ogółem
nie więcej niż 4 mm
na kondygnacji nie
więcej niż 10 mm na
całej
wysokości
budynku

nie większe niż
3 mm na 2 m
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6.4. 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.
6.5. Kontrola wykonania
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych:
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
− wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności.
W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;
− odchyłki geometryczne podłoża.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie,
wyrównanie – w zakresie koniecznym),
− wykonania warstwy zbrojonej,
− wykonania (ewentualnego) gruntowania,
− wykonania wyprawy tynkarskiej,
− wykonania (ewentualnego) malowania.
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone,
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania
warstwy gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola odtworzenia detali architektonicznych polegać będzie na ocenie wizualnej detali z ich
pierwowzorami, pod względem równości, braku ubytków, gładkości.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania
właściwej zgodnej z projektem struktury oraz równości.
Kontrola wykonania cokołu polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, równości.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni elewacji.
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.
6.6. Kontrola robót tynkarskich i malarskich
Kontrola polega na sprawdzeniu ciągłości, równości oraz jednolitości barwy.
Tolerancje dla tynków jak dla tynków strukturalnych.
Malowanie bez prześwitów, ciągłe o jednolitej barwie.
Malatura nie może się łuszczyć, odstawać od podłoża.
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostki obmiarowe:
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 0.0. „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podłoża. m.in. poprzez
skucie tynków nie nadających się itp.,
− uzupełnienie tynków,
− ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowań,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą,
− przygotowanie masy klejącej,
− umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych,
− wykonanie podkładu tynkarskiego,
− wykonanie tynku cienkowarstwowego,
− odtworzenie i naprawa detali architektonicznych,
− wykonanie cokołu,
− wywóz gruzu na wysypisko odpadów wraz z wszelkimi opłatami wysypiskowymi,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity aktualizacja z dn.27.05.2004.
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ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” –
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.
ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
Instrukcja ITB 334/2002
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów dociepleń.

