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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  docielenie  ścian  z  warstwą
wykończeniową - tenkiem cienkowarstwowym, wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących  wykonania  bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.2. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  –  wykonywany na  budowie  zestaw wyrobów
produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  składający  się,  minimum,  z
następujących składników:

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,

– materiału do izolacji cieplnej,

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej  jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

Systemy BSO charakteryzuje:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 

– sposób mocowania – klejenie/mocowanie mechaniczne, 

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, ),

– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające,  

Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania,
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako  składnik  BSO
mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i  nadający  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki  mechaniczne  –  określone  łączniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podłoża,  na
przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni  materiału  do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne
systemu.

Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z  ciągłych  włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą  zbrojoną  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  również  systemowi  fakturę  i
barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile)  cokołowe (startowe),  kątowniki  narożne (ochronne),
profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do  zapewnienia  funkcji
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.1. Środek  gruntujący  –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa)   stosowany,  do  
przygotowania  podłoża  przed  klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.1.2. Zaprawa  (masa)  klejąca  –  zaprawa  klejowa  do  styropianu  -  sucha  mieszanka.  Wymagana
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.1.3. Płyty termoizolacyjne:

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) grubość  płyt  10
cm,   spoiny  frezowane  .  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekspandowanego  określa
norma PN-EN 13163,

2.1.4. Łączniki mechaniczne:

– kołki rozporowe – wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego,  z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki  termoizolacyjne,  zmniejszające  efekt
powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do  mocowania  płyt
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.1.5. Zaprawa  zbrojąca  –  oparta  na  bazie  cementu   (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),
zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na  powierzchnię  płyt  izolacyjnych,  w  której
zatapiana jest siatka zbrojąca.

2.1.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.1.7. Zaprawa (masa) tynkarska

– masa  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  wyprawa
tynkarska akrylowa biała- do  malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w
przypadku tynków mineralnych,

2.1.8. Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,   na  powierzchniach  tynków  cienkowarstwowych  kolory:
jasnoszary, ciemnoszary i żóty( do uzgodnienia z inwestorem).

2.1.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy   aluminiowe,  służące  do  systemowego  ukształtowania  dolnej
krawędzi  mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

– narożniki ochronne – elementy: z  blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni,

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń  z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,
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– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między  płytami  izolacji
termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 

~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy  powlekanej (stalowej)   gr. 0,55 mm

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych
opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7,

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO

3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły
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ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

3.2.6. Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiałów

Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej   zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

– wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść  i  przyłączy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoża,  przede  wszystkim  tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć  i  zrywanie powierzchni  lub
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba  zwilżania  –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki,  pędzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  płaszczyzny  i
kierunku pionowego (poziomego).

5.4. Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  sil nego
nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowań
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osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i
wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te
szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  należy  uwzględnić  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej.

5.5.1. Gruntowanie podłoża

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący
na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy:

-  wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową .

- nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, 

-  płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu  wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). 

- mocować łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Rozstaw łaczników min. 4 szt./m2  .

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  ościeży,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt  izolacji  termicznej,
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i  drzwiowych.
Na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej  naciągnąć  pacą  warstwę  zaprawy  zbrojącej  (klejącej),  nałożyć  i
wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności  ewentualną  siatkę  pancerną.
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.5.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu   zaprawy  zbrojącej  –  nie  wcześniej,  niż  po  upływie  48
godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i
poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją
projektową  Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

6.2. Badania w czasie odbioru robót

6.2.1. Opis badań odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  wg  
„Wytycznych  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian”  –  wyd.  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,
Warszawa  2004  r.oraz  zgodnie  z  treścią  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych”  dla  tynków  o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem
cienkowarstwowym i normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny
być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  nie  powinny  być
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiadać
jednorodny  i  stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania - wg jednostek przyjętych w przedmiarze robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

8.1. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa  umowa o wykonanie robót.

 Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków  mieszkalnych  i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik  przenikania  ciepła.  Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa
2002 r.

– 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.
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– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo  ogólne  część  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.


