
   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

1. CZ  OGÓLNA

1.1    Nazwa zadania i adres:

Wymiana pokrycia dachu na cz ci mieszkalnej Domu Kultury w Jagodzinie.

1.2    Zamawiaj cy:

Gmina W gliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 W gliniec

1.3 Przedmiot i zakres robót:

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana obudowy lukarny oraz wymian  stolarki okiennej lukarny

- przemurowanie istniej cych kominów

- wymiana rynien i rur spustowych

- monta  instalacji odgromowej

Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe:

1.4 Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót:

     45262700-8  – Przebudowa budynku

1.5  Okre lenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania

pod wzgl dem jako ciowym oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

roboty tymczasowe - roboty, które s  projektowane i wykonywane jako potrzebne do

wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane zamawiaj cemu i s  usuwane po

wykonaniu robót podstawowych.

prace towarzysz ce - prace niezb dne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do

robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robót – nale y przez to rozumie  grupy , klasy, kategorie okre lone

w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego S ownika

Zamówie  ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspólny S ownik Zamówie  – system klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych,

stworzony na potrzeby zamówie  publicznych. Obowi zuje we wszystkich krajach UE.

   Certyfikat zgodno ci – jest to dokument wydany przez notyfikowan  jednostk

certyfikuj , potwierdzaj cy, e wyrób i proces wytwarzania s  zgodne ze zharmonizowan

specyfikacj  techniczn .

OST – ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawieraj ca ogólne

zasady wykonania wszystkich robót podstawowych.



SST – szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

zawieraj ca szczegó owe wymagania dotycz ce wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów

robót.

2 WYMAGANIA DOTYCZ CE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów przedstawione zosta y w pkt. 2 OST

Przygotowanie materia ów do u ycia a tak e ich sposób u ycia nale y wykona  zgodnie z

kartami technicznymi poszczególnych wyrobów.

2.1 Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed korozj

biologiczn  oraz zabezpieczone przed dzia aniem ognia zgodnie z instrukcj  ITB z 05-08-1989r.

Dla robót konstrukcyjnych stosuje si  drewno klasy K 27

Wilgotno  drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wi ksze ni :

Szeroko : + 3 mm; (-) 1 mm

Grubo : +1 mm; (-) 1 mm

- przekrój at min. 38 x 50mm,  wzd  okapu min. 58 x 50mm

- przekrój kontr at 20x50 mm

Podk adki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod aty nale y wykona  z drewna

twardego (buk, akacja lub d b) o odpowiedniej grubo ci.

2.2 Impregnaty do drewna

Impregnat solny do drewna nowego barwi cy, zabezpieczaj cy przed owadami, grzybami oraz

zwi kszaj cy odporno  ogniow .

Do impregnacji drewna starego u  bezbarwnego impregnatu zwalczaj cego owady i grzyby oraz

zabezpieczaj cego przed  korozj  biologiczn .

2.3 Membrana dachowa

Tkanina  o paroprzepuszczalno ci min 1000g/m2/dob

Odporno  na dzia anie promieni UV min. 2 miesi ce

Do klejenia uszkodze  tkaniny nale y u ywa  ta m zalecanych przez producenta membrany

dachowej.

2.4 Dachówki karpiówki

Dachówka karpiówka o kszta cie i kolorze identycznym jak dachówka zastosowanana cz ci

niwmieszkalnej.

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

Mrozodporno  min. 100 cykli

Wytrzyma  na z amanie min 700 N



Do mocowania dachówek ceramicznych i opierze  stosowa  ocynkowane gwo dzie, wkr ty i inne

czniki zgodnie z zaleceniami producenta materia ów pokryciowych.

2.5 awy, stopnie kominiarskie, drabinki niegowe

awy i stopnie kominiarskie stalowe a urowe zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze dachówki

lub ocynkowane. Drabinki niegowe stalowe. Mocowania elementów nie powinny przebija

dachówek.   Przy kominach wysokich stopnie wy azowe typu kanalizacyjnego eliwne.

2.6 Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny i rury spustowe - blacha tytanowo-cynkowa grub. min. 0,6 mm.

Opierzenia -  blacha tytanowo-cynkowa grub. min. 0,55 mm.

2.7 Instalacja odgromowa

Zwody - druty odgromowe, a tak e druty i linki minimalne przekroje okre lone s  przez norm  PN-

IEC 61024 1  wynosz :

stal ocynkowana - 50 mm2 (fi 8 mm),  mied  - 35 mm2, aluminium - 70mm2.

Przewody odprowadzaj ce - druty, linki i ta my minimalne przekroje  wg. normy PN-IEC 61024:1:

           stal ocynkowana - 50 mm2,   mied  - 16 mm2, aluminium - 25 mm2.

Rury uziomu – 1' ocynkowane

3 WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przyst puj cy do prac powinien posiada  odpowiedni sprz t i narz dzia umo liwiaj ce

mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jako ciowymi.

4 WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

5 WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady wykonania robót. Zgodnie z pkt. 5 OST.

5.1 Roboty naprawcze wi by dachowej oraz acenia

Ocen  stanu technicznego wi by dachowej nale y wykona  przy udziale inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wybrane elementy do wymiany nale y wymieni  z zachowaniem takich

samych przekrojów i wymiarów i sposobów po cze .

Prostowanie po aci dachowej nale y wykona  stosuj c  podk adki z drewna twardego pod

aty. Podk adki nie mog  po zamocowaniu ulega  p kaniu. Nale y stosowa  podk adki ró nych

grubo ci a podpierana ata winna przylega  do podk adki ca  swoj  p aszczyzn . Niedopuszczalne

jest stosowanie pojedynczych podk adek klinowych.

Pokrycie z dachówki karpiówki

Rozbiórk  pokrycia z dachówki wykona  ostro nie z zastosowaniem koryt rozbiórkowych tak by



odzysk by  jak najwi kszy. Odzyskane dachówki nale y u  na placu sk adowym.

Podk ad z at drewnianych:

- aty nale y przybija  na kontr atach do krokwi jednym gwo dziem, styki at winny znajdowa

si  na krokwiach. Niedopuszczalne jest by gwo dzie powodowa y roz upywanie at i podk adek

stosowanych pod aty.

- wzd  kalenic i naro y nale y zamocowa  dodatkow at  do mocowania g siorów

- kosze dachowe pod pokrycie z blachy winny by  wykonane z desek o grubo ci dostosowanej do

grubo ci at

- aty i deski podk adu powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem rodkami posiadaj cymi

odpowiednie za wiadczenia dopuszczaj ce je do stosowania w budownictwie.

- Równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a at

kontroln  o d ugo ci 2 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.

Krycie dachówk  powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241

oraz innymi nowocze niejszymi rozwi zaniami polecanymi przez producenta konkretnego systemu

pokrycia dachowego.

Pokrycie dachówk  karpiówk  nale y wykona   na sucho - bez u ycia zaprawy wapiennej  z

zastosowaniem czników, drutu, spinek itp.

- 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

ugo ci rz du.

- zamocowanie dachówek – co pi ta dachówka z przesuni ciem o jedn  w nast pnym rz dzie

poziomym powinna by  przykr cona do at.

W kalenicy i kalenicy naro nej przy okapie oraz w miejscach styku z obróbkami (kosze,

kominy, okienka dachowe nale y przymocowa  ka  dachówk .

Na po aciach stromych (> ni  180%) mocowa  nale y ka  dachówk

- W kalenicy, naro ach i innych miejscach, w których nie ma mo liwo ci uzyskania

odpowiedniej szczelno ci nale y stosowa  ta my kalenicowe, wróblówki i inne systemowe

elementy.

Tkanin  wiatroizolacyjn  nale y uk ada  tak by zapewnia a w przypadku miejscowego zniszczenia

pokrycia z dachówki odprowadzenie wody opadowej poza obr b budynku.

Folia wiatrowa winna by  wywini ta pod obróbki blacharskie, bez uszkodze  i fa d. W przypadku



uszkodzenia tkaniny nale y j  sklei  ta  wskazan  przez producenta.

W kalenicy folia winna by  rozci ta w celu odprowadzenia wilgoci z poddasza a w okapie nale y

zapewni  dop yw powietrza zewn trznego do przestrzeni mi dzy foli  a dachówk .

5.2 Obróbki blacharskie

Podstawowe zasady monta u obróbek blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245.

Przed monta em obróbki nale y sprawdzi  i w razie konieczno ci naprawi  pod e tak by stabilne

i posiada o odpowiedni spadek.

Blacha nie powinna styka  si  bezpo rednio z zapraw  lub betonem – nale y ja k  na podk adzie

z papy izolacyjnej lub innej izolacji p.wilgociowej.

Mocowanie obróbek do pod a zgodnie z norm . Miejsca mocowa  do pod a zabezpieczy

lutowanymi  kapturkami z blachy cynkowej.

Obróbki blacharskie czy  na r bek pojedynczy le cy lub stoj cy w zale no ci od miejsca

obróbki.

Grubo  blachy tytano-cynkowej stosowanej do obróbek - min. 0,55mm

Przy wykonywaniu opierze  kominów lub styku ze cian  pionow  nale y stosowa  opierzenia

dwucz ciowe tzn z listw  maskuj -dociskow  mocowan  niezale nie od opierzenia g ównego.

5.3 Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny

- Rynny z blachy 0,6 mm czone na zak ad i lutowane obustronnie

- rynny winny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych

- spadki rynien nie mniejsze ni  0,5 % do 2 %

- zewn trzny brzeg rynny powinien by  usytuowany o 10 mm ni ej ni  wewn trzny i

jednocze nie powy ej p aszczyzny po aci dachowej.

- mocowanie rynien za pomoc  haków rynnowych w rozstawie min. 0,5 m

Rury spustowe.

- mocowanie do cian za pomoc  haków i obejm w odst pach nie mniejszych ni  1,0 m ze

wzgl du na zabezpieczenie przed kradzie .

- odchylenia rur spustowych od pionu nie powinno by  wi ksze ni  20 mm przy d ugo ci

wi kszej ni  10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone at  2 m nie powinno

przekracza  3 mm.

- Przekrój rury spustowej na ca ej d ugo ci powinien by  sta y

- Rury spustowe powinny by  wyposa one w otwory rewizyjne umiejscowione bezpo rednio

przed po czeniem z kanalizacj . Dopuszcza si  zastosowanie kszta tek rewizyjnych z

systemów kanalizacyjnych PCV



- Przed monta em rur spustowych nale y sprawdzi  dro no  przewodów kanalizacyjnych.

5.4 Instalacja odgromowa

Zdemontowane elementy instalacji nadaj ce si  do ponownego zastosowania nale y

wyprostowa  i przy ponownym monta u zastosowa  nowe z cza ze stali ocynkowanej i

zabezpieczonych wazelin  techniczn .

Zwodami powinny by  elementy konstrukcyjne budynku (zwody naturalne) lub ich cz ci

wykonane z metalu (zwód musi by  dobrym przewodnikiem pr du). Dobrym i powszechnie

stosowanym zwodem jest metalowe pokrycie dachu (np. blachodachówka). Warunkiem jest, by

blacha zastosowana jako zwód mia a odpowiedni  grubo .

Zwodami mog  by  te  specjalnie do tego celu u one na dachu przewody metalowe

(zwody sztuczne). Mog  to by  tzw. druty odgromowe, a tak e druty i linki. Ich minimalne

przekroje okre lone s  przez norm  PN-IEC 61024 1 i wynosz :

stal ocynkowana - 50 mm2,  mied  - 35 mm2, aluminium - 70mm2.

Na po aci dachowej, czapach kominowych zwody u  na wspornikach.

Przewody odprowadzaj ce wyst puj  jako druty, linki i ta my biegn ce od zwodów do

ziemi (wzd  dachu i cian budynku).  Minimalne przekroje przewodów odprowadzaj cych,

podane wg. normy PN-IEC 61024:1, zale  od materia u:

 stal ocynkowana - 50 mm2,   mied  - 16 mm2, aluminium - 25 mm2.

Po czeniami mi dzy elementami metalowymi oraz przewodami odprowadzaj cymi tam, gdzie nie

mo na wykorzysta  elementów budynku, s  druty, ta my i linki (o minimalnych przekrojach poda-

nych powy ej).

Monta  rur uziomu wykona  z uprzednim wykonaniem otworu w gruncie. Po czenie

bednarki i rury uziomu spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Po wykonaniu instalacji nale y wykona  pomiary zgodnie z normami jak dla nowej

instalacji.

6 KONTROLA JAKO CI MATERIA ÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci materia ów i robót podano w pkt. 6 OST

6.1   kontrola materia ów

        Przy kontroli jako ci materia ów dostarczanych w opakowaniach szczególnie nale y zwróci

uwag  na numer serii i zgodno  z odpowiednim certyfikatem lub deklaracj  zgodno ci.

 Sprawdzeniu nale y podda  w ciwo ci,  jako  oraz inne cechy  charakterystyczne

zastosowanych materia ów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

na podstawie danych technicznych do czonych przez producenta.

6.2   kontrola robót



Kontrola jako ci robót zwi zanych z remontem wi by dachowej oraz pokrycia dachowego

z dachówki ceramicznej powinna by  przeprowadzona podczas wszystkich faz robót zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dzia ach wydawnictwa

ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” oraz

zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania

jako ciowe dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o

spe nione, nale y dan  faz  uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi  badania ponownie.

Badania powinny dotyczy  w szczególno ci:

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

-  sprawdzenie grubo ci blachy

Instalacja odgromowa

-  pomiarów oporno ci uziemienia i ci ci instalacji

7 WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte s  w pkt. 7 OST.

Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj cych zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, b cy integraln  cz ci  dokumentacji projektowej.

- Powierzchni  pokrycia dachowego dachówki ceramicznej oblicza si  w [m2] powierzchni dachu z

potr ceniem otworów, kominów itp. o powierzchni wi kszej ni  1,0 m2.

- Opierzenia z blachy oblicza si  w [m2] wykonanych opierze  w rozwini ciu bez uwzgl dniania

zak adów.

- Rynny i rury spustowe oblicza si  w [mb] w miejscu najwi kszej d ugo ci  bez uwzgl dniania

zak adów.

Pozosta e obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w

odpowiednich tomach KNR-u.

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zawarte s  w pkt 8 OST

8.1      Odbiory robót zanikaj cych

W trakcie robót  nale y dokona  odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu takich jak:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej

- prawid owo ci wykonania po cze  i szczegó ów konstrukcyjnych,

- aszczyzn po aci dachowych,



- prawid owo ci wykonania podk adek wyrównuj cych powierzchni  dachu – materia  i stan

podk adek

Pokrycie z dachówki

- enia tkaniny wiatroizolacyjnej przy kominach, okapie, kalenicy itp.,

- mocowania elementów pokrycia – materia czników i ich liczba

- uszczelnienia miejsc w naro ach, kalenicy, koszach itp.,

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania pod y – spadki, izolacja

Instalacja odgromowa

     - monta u  rur uziomu i ich po czenie z bednark  odprowadzaj

8.2 Cz ciowe lub etapowe odbiory robót

W trakcie robót dopuszcza si  odbiory cz ciowe w celu dokonania p atno ci.

Odbiór cz ciowy dotyczy ilo ci wykonanych robót (ca  techniczna wg opisu zakresu robót)

zgodnie z jednostk  przedmiaru.  Odbiór cz ciowy nie mo e dotyczy  cz ciowego wykonania

robót wchodz cych w sk ad danej pozycji przedmiarowej.

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentacj  techniczna, protoko y bada  kontrolnych

jako ci materia ów oraz protoko y odbiorów robót zanikaj cych, zapisy w dzienniku dotycz ce

wykonania robót oraz dokumenty wynikaj ce z umowy.

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru,

je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 raz sprawdzenia wymaga  z pkt.5, da y

pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny nale y przyj  jedno

z nast puj cych rozwi za :

- roboty poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci

    roboty zaliczy  do ni szej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, ponownie

          wykona  roboty.

   Odbiór gotowych robót  powinien by  potwierdzony protokó em, który   powinien zawiera :

- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,

- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
9 ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzysz cych)

9.1    roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegaj  odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych  i ceny

jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym obmiarem

powykonawczym robót.



9.2 Roboty tymczasowe i towarzysz ce

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w przedmiarze

robót nie uwzgl dnia si  robót tymczasowych tzn. robót, które s  projektowane i wykonywane jako

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane zamawiaj cemu i s

usuwane po wykonaniu robót podstawowych st d nale y je uzna  jako nak ady bezpo rednie

wykonania roboty podstawowej i uwzgl dni  w cenie jednostkowej robót.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

W odniesieniu do przedmiotowych robót:

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.

PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materia y.

PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Z cza.

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub

czeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady

ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz  2:

Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.



PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór

poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B -

Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie urz dze  pioruno-chronnych.


