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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:
- ocieplenia płytami styropianowymi  dachów płaskich na blasze trapezowej mocowanego mechanicznie,
- pokryć dachowych folią dachową, mocowaną mechanicznie i zgrzewaną
- obróbek  blacharskich wraz  rynnami i rurami spustowymi..

1.2. Określenia podstawowe

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

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w  ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia i pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawowe materiały:

- blacha  trapezowa TR35 z powłoką antykondensacyjną 3,5 cm  .

- folia dachowa wierzchniego krycia - 1,2 ze zbrojeniem z dzianiny poliestrowej,  mocowana mechanicznie
i zgrzewana, 

          wytrzymałość na rozciąganie      > 1050 N/5cm

          odporność na rozdzieranie              210 N 

          temperatura układania                     od -30o C

- styropian  FS20 grubość 20 cm NRO,

- folia paroizolacyjna  PE 0,2 mm

Konstrukcje więźby dachowej - dźwigary i płatwie opisano w specyfikacji " KONSTRUKCJE STALOWE"

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót

− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” .

4.2. Transport materiałów:

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie
może przekroczyć 1 m.

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podkład z  blachy tarpezowej

Podład  pod  ocieplenie  dachu  wykonany  będzie  z  blachy  trapezowej  TR  3,5  powleczonej  powłoką
antykodensacyjną. Blachę należy układać na płatwiach metalowych stanowiących więźbę dachową.

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było
na spodzie.

Zakłady  podłużne  blach  trapezowych  mogą  być  pojedyncze  lub  podwójne,  zgodnie  z  kierunkiem
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ
dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm .

Do mocowania blach trapezowych do płatwi  stalowych należy stosować  łączniki  samogwintujące (lub
śrubę  z  nakrętką)  z  podkładką  stalową  i  podkładką  gumową  o  odpowiedniej  jakości.  Łączniki  należy
mocować w co drugiej bruździe.

5.2. Ocieplenie stropodachu i pokrycie
Na podkładzie z blachy trapezowej należy:

- ułożyć luzem  folię  paroizolacyjną PE 0,2 mm  na zakładkę  o szerokości około 10cm

- zamontować wypusty odwodnienia dachu i wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych,

- na foli paroizolacyjnej  ułożyć warstwę ocieplającą- styropian FS 20 o grubości 20cm ( najlepiej z dwóch
warstw po 10 cm każda układanych na mijankę). Płyty starannie dosuwać jedną do drugiej.

- na styropianie  układać  na zakładkę o szerokości 130mm wierzchnią folię dachową,

-  mocować  jednocześnie  folię  dachową   z  płytami  styropianowymi   oraz  folią  paroizolacyjną  do  blachy
trapezowej  w systemie standardowego  mocowania  za pomocą łączników mechanicznych.

   Łączniki   mocować w przeznaczonych do tego miejscach na krawędziach folii dachowej.

-  krawędź   folii  dachowej  wykończyć  półautomatyczną  zgrzewarką,  wykonującą  jednorodne  zgrzeway  o
szerokości 40 mm.

Montaż folii przedstawi poniższy rysunek.
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Odwodnienie  dachu  należy  prowadzić  za  pomocą  rynien  odwadniających  dylatowanych   nie  rzadziej
niż co 12 m. 

6.   Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Kolor obróbek blacharskich taki jak
kolor dachu.

     Obróbki wykonane z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,55 mm:

      - pasy podrynnowe i nadrynnowe ,

      - obróbki  ścian attykowych 

7.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwie   przekrycia  należy  osadzić
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

      Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

      Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone  kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust
przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami.

 Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych  -  średnica  15  cm,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych
10cm.

Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

7.1. Rynny z blachy stalowej powlekanej  powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

7.2. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na  rąbek  pojedynczy leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład
szerokości 40 mm; 

c) mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  2  m  w  sposób
trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie  cementowej  w  wykutych
gniazdach,
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8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami  niniejszej
specyfikacji

8.1. Kontrola wykonania pokry ć

       Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych i ociepleniowych,

b) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych i zgrzewaniu folii dachowej.

8.2. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:

      – jednostka wg przedmiaru robót

9. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru wykonania robót – ocieplenie i pokrycie dachu, stanowi stwierdzenie zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej

9.1. Odbiór podkładu

Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o
długości  3  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.

9.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić
program utrzymania pokrycia.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich



BUDOWA HALI SPORTOWE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W HRUBIESZOWE 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

71

i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania  dały pozytywne wyniki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć  dachowych z  metalu.  Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.


