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452-8   WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO  
 
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 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-pokrycia dachowego z dachówki cementowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
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. Dachówka cementowa Euronit profil S 
Dane techniczne:  
Wymiary 334 x 420 mm x 31 mm 
CięŜar 1 szt. (kg) ok.. 4,5 kg/ szt.  
Szerokość efektywnego krycia : 300 mm 
Minimalna zakładka: 75 mm 
 Zapotrzebowanie : ok. 10 szt./ m2 
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Mrozoodporność wg normy  
Wytrzymałość na złamanie (N) wg normy  
 
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 ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty naleŜy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niŜszej niŜ 
+50C. 
-Robót pokrywczych nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz 
wiatr utrudniający krycie. 
-Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 
 
5.2. Pokrycie dachowe z dachówki 
5.2.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek,  
Wymagania ogólne: 
-równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną 
o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 
10 mm w kierunku równoległym, 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
-w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
-łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
-łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
-rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
 
5.2.2.  Krycie dachówką cementową 
-krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 
temperaturze powyŜej +5°C, 
-przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 
-dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 
niŜ 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu, 
-zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
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drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
-pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego pokrycia dachu. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z 
obróbkami.  
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  : 
-wykonanie czynności wymienionych w SST 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 490:2006    Dachówki i kształtki dachowe, cementowe do pokryć dachowych. 


