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454-6  ELEWACJA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem elewacji 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 docieplenia elewacji metodą lekko-mokrą. 
 
2. Materiały 
-Płyty z wełny mineralnej – ST Izolacje 
-Płyty styropianowe z ekspandowanego styropianu przeznaczone do stosowania z systemem 
  Baumie Open® 
-Emulsja gruntująca 
-Zaprawa wyrównująca 
-Zaprawa klejąca 
-Dyble z tworzywa sztucznego 
-Siatka zbrojąca poliestrowa 
-Podkład tynkarski , gruntujący 
-Tynk silikatowy (mineralny tynk cienkowarstwowy, hydrofobowy, przepuszczający parę wodną 
  tynk krzemianowy do stosowania na zewnątrz budynku, o współczynniku oporu dyfuzyjnego pary     

wodnej µ = 37, uziarnienie 2 mm. 
-Farba zewnętrzna 
-Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) 
-płytki elewacyjne klinkierowe. 
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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  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
Sprzęt wykorzystywany do robót elewacyjnych to w razie konieczności rusztowania warszawskie 
oraz : 
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadło do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica węŜowa 6. 
pion 7. łata aluminiowa 2m 8. listwy i łaty drewniane 9. kątownik metalowy 10. sznur malarski 11 .  
ołówek stolarski 12. noŜyk metalowy 13. piła płatnica 14. piłka do metalu 15. noŜyce do blachy 16. 
młotek murarski 17. łapka stalowa 18. wkrętaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kątowa 
wewnętrzna 22. kielnia kątowa zewnętrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gładkie 25. 
pace stalowe zębate 10 -20 mm 26. pace 27. paca duŜa z papierem ściernym 28. uchwyt z papierem 
ściernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka 
ryŜowa 33. taśma malarska samoprzylepna 34. pędzel ławkowiec 35. wałek malarski z kratką 
ociekową, 36. pistolet do silikonów 
 
4. Transport 
Transport wewnętrzny to : poziomy ręczny .pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny to: 
samochód skrzyniowy zadaszony 
PowyŜsze wyroby naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 
warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 
Przed  przystąpieniem  do właściwego docieplania,  czyli  mocowania termoizolacji,  naleŜy  nie tylko 
odpowiednio   przygotować   podłoŜe,   ale  takŜe  zdemontować  na  czas   robot  wszystkie  elementy 
utrudniające lub teŜ wręcz uniemoŜliwiające szczelne przyklejenie płyt z wełny i wykonanie na nich 
warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać teŜ trzeba o tym, Ŝe dodatkowa warstwa wełny pogrubi 
ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, 
czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie teŜ zamocować niektóre elementy mocowane do 
elewacji . Prawidłowo przygotowane podłoŜe determinuje w znacznym stopniu jakość 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu naleŜy zacząć od rozpoznania podłoŜa i jego 
właściwości. System    moŜna wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub 
otynkowanej, ale praktycznie na kaŜdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji.   
PodłoŜe  powinno  być  nośne,   stabilne,   czyste  i  o  niewielkim  stopniu  chłonności. 
Przygotowanie podłoŜa polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie 
właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuŜycia zaprawy 
klejącej.  
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system ociepleniowy  
poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  wełny.   Na  przygotowane (oczyszczoną  wyrównaną i 
zagruntowaną powierzchnię naleŜy przykleić w róŜnych miejscach budynku 8-10 próbek wełny( 
styropianu) o wymiarach 1 0 x 1 0  cm. Do przyklejania naleŜy uŜyć zaprawy klejącej , nakładając 
ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu wełny do 
ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki wełny. 
PodłoŜe jest nośne, jeŜeli nastąpi rozwarstwienie próbek wełny   .W przypadku podłoŜa 
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mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna sprawdzić min. poprzez 
jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoŜa łatwo 
się kruszą i odspajają moŜna je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoŜe rysuje się trudno, traktujemy je 
jako mocne. W przypadku nowych podłoŜy betonowych lub tynkowych naleŜy zwrócić uwagę na 
moŜliwość występowania napręŜeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 
PodłoŜe, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności  kleju. 
Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia lub 
łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa 
raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. PodłoŜa problematyczne 
naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane 
są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność 
mocno nasiąkliwych podłoŜy powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 
chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoŜe. 
JeŜeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, Ŝe naleŜy ograniczyć 
chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące .Dzięki duŜej zdolności penetracji 
emulsja wnika silnie w  podłoŜa, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, 
zwiększa takŜe przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 
wyrównującą naleŜy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim 
zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości wełny, 
mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeŜnicy okiennej papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła 
do pomieszczeń w budynku. Folia jaką naleŜy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich 
ościeŜnicę (drzwi muszą się przecieŜ otwierać).Styk ościeŜnicy okiennej z murem musi być dokładnie 
uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. mostek termiczny. JeŜeli na etapie budowy do 
uszczelnienia uŜyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to naleŜy je 
usunąć. 
Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", naleŜy wymieść pozostały pyl i 
dokładnie zwilŜyć wodą dolną krawędź ościeŜnicy i ściany. Pianka montaŜowa uszczelni i dodatkowo 
ustabilizuje ościeŜnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki naleŜy jej nadmiar odciąć ostrym noŜem 
wzdłuŜ lica ościeŜnicy. 
Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, naleŜy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, 
posługując się izolowanymi narzędziami. PoniewaŜ po przyklejeniu wełny wyłącznik oddali się od ściany, 
naleŜy przedłuŜyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za 
pośrednictwem kostki przyłączeniowej. Puszkę elektryczny naleŜy zabezpieczyć denkiem z tworzywa 
sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłuŜony przewód elektryczny. Denko 
osłaniające puszkę elektryczny moŜna zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez 
zatopienie w zaprawie wyrównującej  siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana 
do wykonania warstwy zbrojonej na wełnie. 
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, moŜna wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 
gwoździ. PodłoŜona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 
uszkodzeniem. 
 
5.2 Przyklejanie płyt izolacyjnych  
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Wełnę naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju  Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu 
całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do 
uŜycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
naleŜy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak 
dobrana, ze po dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. 
Zaprawy klejące  naleŜy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Do wymieszania 
kleju potrzebne będzie wiadro o pojemności co najmniej 20 litrów, wiertarka z mieszadłem, woda i 
oczywiście sama zaprawa klejąca. 
Przyklejanie wełny naleŜy zacząć od naroŜnika budynku. Płyty powinny być układane z 
przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w naroŜnikach. Na pierwszej płycie. Warto odznaczyć 
na płycie obszar jej wysunięcia poza naroŜnik , tak aby na tą powierzchnię nie nakładać zaprawy 
(zaprawa klejąca nie moŜe znajdować się w spoinach między płytami).Zaprawę klejącą nakłada się 
na obrzeza płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6 - 8 
placków o średnicy ok. 10 cm . Zaprawa klejąca powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. 
Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości od krawędzi, Ŝeby po dociśnięciu płyty do 
ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys płyty. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na płytę naleŜy 
ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy uderzeniami długą 
packą drewnianą lub styropianową. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, naleŜy 
kontrolować ustawienie płyty zarówno w pionie, jak i w poziomie. JeŜeli masa klejąca wyciśnie 
się poza obrys płyty, naleŜy ją usunąć. śeby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyŜszym) 
rzędzie, naleŜy zacząć od płyty połówkowej. W tym celu, przy pomocy metrówki i kątownika 
(winskala) ciesielskiego, wyznacza się linię cięcia. Płyty z wełny moŜna przecisnąć piła, 
drobnoząbkową.  Zaprawę klejąca, na dociętej płycie nakłada się w postaci paska obwodowego i 
odpowiednio mniejszej ilości placków. Płytę dociskamy do ściany, dosuwając ją szczelnie do juz 
przyklejonych i dobijając długą pacą, szczególnie w miejscach styku. Cały czas naleŜy kontrolować 
poziomica. pion  i  poziom  przyklejanych  płyt. W przypadku  dodatkowego  mocowania  płyt 
kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich 
znalazły się w miejscach późniejszych kotków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki 
dodatkowe. W celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków, naleŜy szczególnie starannie 
dobijać płyty w miejscach ich styku. 
Przed przyklejeniem płyty wełny lub wełny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokołowej , 
dolna jej krawędź powinna być zabezpieczona poprzez owinięcie siatką z włókna szklanego. W tym 
celu na ścianę naleŜy nanieść pacą zębatą zaprawę klejąca na wysokość min. 15 cm. Po przyłoŜeniu 
dociętego paska siatki, gładką stroną pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mieć taką 
szerokość, by po owinięciu nią wełny zarówno pod płytą jak i na niej znajdowało się co najmniej 15 
cm siatki. 
Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, naleŜy przykleić docięte paski siatki na 
ościeŜach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szerokość paska siatki powinna być 
powiększona o szerokość ościeŜa. Siatka ta po zawinięciu powinna sięgać 15 cm poza naroŜnik. 
Kolejne fragmenty siatki muszą być łączone na zakład min. 5 cm. W taki sam sposób naleŜy wkleić 
siatkę na ościeŜu dolnym pod oknem. 
Dla wygody pracy siatkę moŜna przykleić do folii na oknie taśmą przylepną. 
JeŜeli wystąpi potrzeba wycięcia fragmentu płyty , naleŜy po przyłoŜeniu płyty na sucho 
odmierzyć i zaznaczyć ołówkiem linię cięcia. NaleŜy tez zaznaczyć linię cięcia płyty w 
naroŜniku budynku. Zaznaczone fragmenty płyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego 
(bez kleju) styku płyt w przewiązaniu naroŜa, wygodnie jest oznaczyć strefę, na której nie moŜe 



Przebudowa budynku mieszkalno biurowego                                                                                      ST 454-6 

                                                   
 

 14
3 

znaleźć się zaprawa klejąca. Po nałoŜeniu na wełnę zaprawy klejącej, zgodnie z wcześniej podanymi 
zasadami, naleŜy ją przyłoŜyć do ściany. Następnie dociskamy płytę długa. pacą pamiętając o 
ustawicznej kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomnicy. 
Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, naleŜy ustalić z 
uwzględnieniem grubości wełny ocieplającego ościeŜe. W tym celu naleŜy odmierzyć pasek wełny, 
który będzie wklejony w ościeŜe (w naszym przypadku jest to wełny o grubości 3 cm). Szerokość 
tego paska powinna być ok. 1 cm wyŜsza niŜ głębokość ościeŜa. Płyty z wełny o małej grubości 
moŜna przecinać poprzez nacięcie ostrym noŜem i przełamać wzdłuŜ nacięcia właściwą długość 
płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany moŜna prawidłowo oznaczyć dopiero po 
przyłoŜeniu na sucho paska wełny w ościeŜu. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na płytę z wełny. 
przykleja się ją w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wełnę np. przewodu elektrycznego naleŜy 
odmierzyć jego połoŜenie względem stałych punktów. Przy odliczaniu odległości od otworu, 
naleŜy uwzględnić grubość izolacji ocieplającej ościeŜe. Punkt przejścia przez izolację naleŜy 
nanieść na płytę wełny, która będzie wklejana w tym miejscu. Otwór na przewód moŜna wykonać 
np. śrubokrętem. Po nałoŜeniu na płytę zaprawy klejącej i przewleczeniu przez otwór przewodu, 
naleŜy dokładnie docisnąć ją do ściany, zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Przed 
przyklejeniem wełny w naroŜniku otworu i po odmierzeniu jego wymiarów, naleŜy wycisnąć 
zbędny fragment. Wełna powinna przesłaniać światło otworu w ścianie o odcinek równy grubości 
wełny docieplającej ościeŜe i warstwy kleju, jaka się znajdzie pod nim. Cały czas naleŜy 
kontrolować czy płyty układane są w jednej płaszczyźnie. Najlepiej jest robić to długą (2 m) łatą 
przykładając ją najpierw w pionie. W miejscu włącznika oświetlenia, po przyłoŜeniu obudowy 
puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, naleŜy wyciąć w wełnie gniazdo na całej głębokości izolacji. 
Obudowę puszki moŜna wkleić w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wełny ocieplającej ościeŜa , 
nanosi się zaprawę klejącą przy pomocy pacy zębatej. Klej naleŜy równieŜ nałoŜyć na krawędź 
wełny od strony ościeŜnicy. Pasek wełny z nałoŜonym klejem naleŜy wsunąć pomiędzy ościeŜnicę 
a płyty wystające z płaszczyzny ściany i dokładnie go do nich docisnąć. PoniewaŜ pomiędzy 
ościeŜnicą a izolacją powinna pozostać szczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak był docięty pasek cieńszego 
wełny), naleŜy paca. stalowa. dociągnąć do tylu wełny wklejona. wcześniej w ościeŜe siatkę zbrojącą. W taki 
sam sposób naleŜy wkleić wełnę równieŜ w ościeŜa pionowe wszystkich otworów. Przed wklejeniem 
izolacji w ościeŜu pod oknem, naleŜy zeszlifować górne krawędzie płyt, fazując je zgodnie ze spadkiem, jaki 
został wykonany wcześniej zaprawą wyrównującą . Umocowanym do pacy papierem ściernym, naleŜy 
przeszlifować ewentualne nierówności na stykach wełny. Przykładając do ościeŜa podokiennego płytę 
wełny, naleŜy odznaczyć linię cięcia (do lica płaszczyzny docieplonej ściany). Szerokość paska powinna być 
o ok. 0,5 cm mniejsza niŜ głębokość ościeŜa. Powstała w ten sposób szczelina dylatacyjna zostanie później 
wypleniona trwale plastyczna. masa. uszczelniającą.. Zaprawę klejąca. nanosi się na krawędź płyty od 
strony ościeŜnicy. Ze względu na wyrównaną wcześniej powierzchnię ościeŜa, klej moŜna nałoŜyć 
pacą zębatą bezpośrednio na podłoŜe, zachowując niewielki odstęp do pionowej płyty wełny. Po 
przyłoŜeniu wełny do podłoŜa, naleŜy dokładnie go docisnąć pacą.. Nakładanie kleju pacą zębata. 
gwarantuje czystość styku płyt. Paca. lub kielnia. naleŜy dociągnąć siatkę zbrojącą do 
posmarowanej klejem krawędzi wełny. Wcześniej siatka zbrojąca została przyklejona do ościeŜa. 
W ten sposób na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po nałoŜeniu warstwy 
zaprawy klejącej na wełnę, zatapia się w niej siatkę zbrojąca.. Wyciśnięty spod siatki klej naleŜy 
dokładnie zaszpachlować przy pomocy pacy gładkiej.  NaroŜniki wypukłe wokół otworów 
okiennych i drzwiowych naleŜy przeszlifować paca. z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie 
równych, ostrych krawędzi naroŜy. NaroŜa wypukłe, naraŜone na uszkodzenia mechaniczne (przy 
drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyŜej poziomu 
terenu), musza. Być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed 
przycięciem kątownika naleŜy zmierzyć długość naroŜnika. NaroŜnik ochronny z blachy aluminiowej 
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moŜna przeciąć noŜycami do blachy. NaroŜnik musi być osadzony na wełnie pod siatka. zbrojącą W 
tym celu na naroŜe z wełny naleŜy nanieść niewielka. ilość kleju na całej długości po obu stronach 
naroŜa. NaroŜnik aluminiowy naleŜy zatopić w świeŜo nałoŜonej zaprawie klejącej . Długa poziomnica 
pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Zamontowany naroŜnik nie zabezpieczający naleŜy 
zaszpachlować zaprawa.  uŜywając gładkiej pacy stalowej. W ten sam sposób wzmacnia się 
wszystkie krawędzie wokół otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroŜnikach moŜna 
prowadzić po związaniu zaprawy. Kiedy naroŜniki ochronne zostaną. juŜ dobrze ustabilizowane w 
związanej zaprawie klejowej, naleŜy na ościeŜe i przyległy fragment ściany nanieść klej  i 
wyrównać jego grubość pacą zębata. Następnie zawija się siatkę zbrojącą i za pomocą pacy gładkiej 
zatapiaj ją w świeŜym kleju. Pacę naleŜy prowadzić w kierunku od naroŜnika na zewnątrz. Przy 
pomocy kielni naroŜnej moŜna w prosty sposób idealnie "wyprowadzić" krawędzie naroŜników 
. NapręŜenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, 
mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od 
naroŜy otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w 
postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejąca. 
nanosi się na wełnę pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia naroŜy.  Następnie 
zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładka. paca. stalowa.. W ten 
sposób dokonuje się wzmocnienia kaŜdego naroŜa wokół otworu. Po związaniu zaprawy klejącej w 
warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wcześniej szczelinę dylatacyjna. naleŜy wypełnić 
uszczelniająca. masa. trwale plastyczna.. W ten sposób zostaje wytworzone elastyczne połączenie 
docieplenia ze stolarka. okienna. oraz uszczelnienie styku przed penetracja. wody pod układ 
ociepleniowy. Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej 
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm 
większa. od głębokości ościeŜa. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do 
góry na min 2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 
otworu w świetle wełny. Podokiennik naleŜy "na wcisk" wsunąć aŜ do okna, podsuwając jego 
końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeŜnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina 
się ostrym noŜem wełnę na styku z blachą RozpręŜony wełnę stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm 
Po ustawieniu rusztowania naleŜy naroŜniki wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami 
z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejącą. Do ustawienia ich w pionie i 
poziomie (górny) uŜywa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego naroŜniki naleŜy 
owinąć siatką zatapiając ją w nałoŜoną na wełnę zaprawę klejącą analogicznie, jak przy drzwiach. 
Równy kształt naroŜa łatwiej będzie uzyskać, posługując się kielnią naroŜną. Przyklejając płyty z 
wełny w górnej partii ściany, naleŜy bezwzględnie zadbać o to, aby zachodziły one na izolację 
termiczną stropu lub dachu na wysokość równą grubości płyty tejŜe izolacji. JeŜeli wełna będzie 
sięgać powyŜej elementów konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina się w wełnie po ich 
wcześniejszym dokładnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupełnia się odpowiednio dociętą 
wełną. W ten sposób zostają zlikwidowane wszystkie mostki termiczne. JeŜeli pomimo starań, 
pomiędzy przyklejonymi płytami wełny powstały szczeliny, naleŜy wypełnić je dopasowanymi 
paskami z wełny. W przypadku małych szczelin, w które trudno jest wcisnąć wełnę, zaleca się ich 
poszerzenie i uzupełnienie wełną, stosując metodę "na wcisk" bez zaprawy klejącej. Niedozwolone 
jest wypełnianie szczelin klejem. Długą łatą aluminiową moŜna sprawdzić, czy płyty z wełny 
tworzą jedną płaszczyznę. Aby  kontrolować powierzchnię, teŜ naleŜy przykładać w róŜnych 
miejscach i w róŜnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny wełny musza, być 
przeszlifowane papierem ściernym, zatoczonym na sztywna, pacę. Czynność ta jest niezmiernie 
istotna, poniewaŜ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności. NaroŜniki zewnętrzne budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyŜej poziomu 
terenu, naleŜy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątowniki z aluminium 
docina się do właściwej długości noŜycami do blachy tak, aby nie zdeformować docinanej 
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końcówki. Kątownik wzmacniający naleŜy zatopić w kleju naniesionym na naroŜnik, ustawiając 
go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, naleŜy go 
zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. 
 
5.3 Kołkowanie  
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego . W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki 
moŜna wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt z wełny. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość 

kołków powinna  być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niŜ 4 szt. na 1m2. Przy 
płytach wełny o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na kaŜdą płytę. Kołek naleŜy osadzić w 
otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków naleŜy wbić w nie trzpienie rozpierające. 
JeŜeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem trzpienia, naleŜy wyjąć kołek, pogłębić otwór 
i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 
rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować 
się z powierzchnią wełny. Decyzję co do konieczności wykonania kołkowania wełny podejmie 
Inspektor nadzoru , po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoŜe , strefa klimatyczna , 
czas wykonywania prac ociepleniowych ). 
 
5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5°C i nie 
wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie naleŜy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza 
niŜ 5°C. Po przyklejeniu wełny na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej 
w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
napręŜenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać naleŜy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
zaprawy klejącej nie głębiej niŜ w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a 
więc ściany parteru do wysokości 2 m powyŜej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, 
powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, naleŜy zaszpachlować i 
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu 
kleju, naleŜy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później 
tynku . Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku,  zmniejsza jej  
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez 
szkody dla układu dociepleniowego. 
Zaprawę nanosi się na płyty wełny w pasmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) 
gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna 
się od naroŜnika budynku. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości 
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przygotowanego pasa siatki, naleŜy "przeczesać" ja. zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli 
uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. NaleŜy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zaleŜnie od warunków atmosferycznych i 
wynosi od 4 do 6 godzin.  moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
moŜliwe nałoŜenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi naroŜnika, naleŜy 
posłuŜyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę naleŜy wypionować przy pomocy 
poziomnicy i przybić z jednej strony naroŜnika, wzdłuŜ jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  naleŜy obficie zwilŜyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy naleŜy ją ponownie 
zwilŜyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą wzdłuŜ deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąŜe deskę 
prowadzą naleŜy oderwać i przybić z drugiej strony naroŜnika, narzucając i wyrównując zaprawę w 
analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany naroŜnik będzie miał 
idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoŜe pod tynk szlachetny, powinna być idealnie 
równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy naleŜy zeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego naleŜy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. 
W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeŜnica. drzwiową naleŜy wprowadzić sznur dylatacyjny z 
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego naleŜy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeŜnicy drzwiowej oraz nie dopuści 
wody opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
naleŜy uszczelnić silikonem budowlanym. KaŜdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeŜnicy okienną a dociepleniem równieŜ uŜywa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową naleŜy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym naleŜy tez uszczelnić styk wełny z obróbką blacharską podokiennika. 
 
5.5 Nakładanie tynków szlachetnych 
Po minimum 48-godz. schnięcia podkładu tynkarskiego nanosi się tynk silikatowy. 
Materiał naleŜy naciągnąć na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy 
o grubości zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo poziomymi (zaleŜnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okręŜnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. ZaleŜy 
głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 
powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
Nie stosować w temperaturach poniŜej +8 C , przy duŜym nasłonecznieniu lub podczas deszczu. 
 
5.6 Malowanie farbami silikatowymi 
Farbę  naleŜy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoŜe w postaci cienkiej, równomiernej 
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warstwy. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę moŜna 
nanosić jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. W przypadku  
malowania tynków strukturalnych, pierwszą warstwę naleŜy wykonywać farbą rozcieńczoną. Do 
ostatecznego malowania naleŜy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. Przerwy 
technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 
powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię "mokre na mokre"), 
unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i 
w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Kolejną warstwę moŜna nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, 
stosując metodę "na krzyŜ" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Czas 
wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od 
ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw naleŜy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.  
 
6. Kontrola jakości 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niŜ 3 
mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie 
większe niŜ 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia (okładziny) wraz z tynkiem, malowaniem i 
pozostałymi opisanymi warstwami. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu kaŜdej opisanej warstwy. NaleŜy wówczas 
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania 
naroŜników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót 
zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze 
obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 
wykonania całej elewacji. 
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 ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 


