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452-6  IZOLACJE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST    
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w 
Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-izolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego grubości 5cm, 
-izolacji ścian betonowych i ław z papy na lepiku lub  przeciwwilgociowej grubowarstwowej 
powłoki bitumicznej np. COMBIFLEX, 
-izolacji ścian zewnętrznych z wełny mineralnej np. Rockwool Fasrock grubości 15cm lub płyt 
styropianowych w systemie Baumit Open® grubości 14 cm. 
-izolacji stropu z wełny mineralnej np. Rockwool Deltarock, 
-izolacji paroszczelnej polietylenowej grubości 0,15mm, 
-izolacji na gruncie z polistyrenu ekstradowanego np. Roofmate SL 
-izolacji z wełny mineralnej sufitu podwieszanego grubości 5cm, 
 -izolacji wiatroszczelnej paroprzepuszczalnej Tyvek® 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
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powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2.Papa asfaltowa izolacyjna 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na 
kaŜde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce 
-długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m 
-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
2.3. Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 
do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i 
niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo 
dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co 
eliminuje powstawanie mostków termicznych.  
 
Płyty styropianowe w systemie Baumit Open® - biała, dyfuzyjna ( perforowana) płyta 
ociepleniowa z EPS-BASIS  ( współczynnik oporu dyfuzyjnego µ<=10). Izolacyjność  termiczna 
płyty równa 0,040 W/Mk.
 
2.4. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką bitumiczną np. 
COMBIFLEX-C2, 
–dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących właściwościach: 
−mostkuje rysy w uszczelnianym podłoŜu,  
−tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
−do nakładania na wszystkich podłoŜach budowlanych, 
−natychmiast odporna na deszcz, 
−szybkowiąŜąca, 
−zasypanie wykopów moŜliwe juŜ po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC), 
−ekologiczna, 
−moŜliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
−moŜliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłoŜach. 
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Dane techniczne: 

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa 
uszczelniająca 

Temperatura 
stosowania 

+5ºC do +30ºC 

Temperatura podłoŜa +5ºC do +30ºC 

Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3 

PodłoŜa mur, beton, tynk 

Składowanie przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc 
przed mrozem  

ZuŜycie 

mury 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 
betony 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

 
3dm3/m2 ok. 2,0mm 
4dm3/m2 ok. 2,5mm 
6dm3/m2 ok. 4,0mm 
 
2dm3/m2 ok. 1,5mm 
3dm3/m2 ok. 2,0mm 
4dm3/m2 ok. 2,5mm 

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 

Czas obróbki ok. 60 minut 

Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność  zbadana do 0,7 MPa 
 
2.5 Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów powinny spełniać następujące wymagania: 
-ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
-wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 
-nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m•K. Wełna mineralna i 
wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 
100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 słuŜą do izolowania 
poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian 
działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w 
konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyŜej 110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i 
ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych i w 
systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą. 
 
2.6 Membrana dachowa 
W postaci folii z tworzyw HDPE  i PP. 
Wymagania: 

- paroprzepuszczalność > 1000g/m2 x 24h, 
- bardzo duŜa wytrzymałość na odkształcenia i rozerwanie oraz promieniowanie UV zgodnie 

z normą PN-EN 13859-1:2005, PN-EN 13859-2:2004. 
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2.7 Folia paraizolacyjna 
W postaci folii polietylenowej w rolkach, gr. 0,15 mm , posiadająca atest ITB do stosowania w 
budownictwie szkieletowym. 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt   
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonania iniekcji uŜywać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z 
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
-Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
-Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  naleŜy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 
kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 
3 cm. 
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy; powinny być równe i czyste  
-UłoŜenie termoizolacji luzem na podłoŜu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i 
dachu 
-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
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-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
-Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
5.3. Izolacje papowe 
-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 
z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na 
sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
-Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.4. Izolacja powierzchni pionowych przeciwwilgociową grubowarstwową powłoką bitumiczną np.  
COMBIFLEX-C2, 
Składnik B preparatu COMBIFLEX-C2 dodać do składnika A. Mieszać za pomocą mieszadła 
wolnoobrotowego (300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. 
Masę naleŜy nakładać na podłoŜe za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię pacą 
metalową. W świeŜo nałoŜony COMBIFLEX-C2 moŜna wkleić fizelinę COMBIFLEX-C2 Schutz 
und Gleitvlies w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłoŜach.  
Powłokę uszczelniającą naleŜy chronić przed promieniowaniem słonecznym i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy uŜyciu kleju COMBIDIC-1K.  
 
6.Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                      ST 452-6 
 

 

 58 58 

budowy. 
 
7.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
 
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-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-EN 13162:2002            Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13163:2002            Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13164:2003               Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
    Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycz. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
         Instrukcje wybranych producentów. 
PN-EN 13859-1:2005  Elastyczne wyroby wodochronne. 
PN-EN 13969 : 2005  Elastyczne wyroby wodochronne.  


