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1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków i budowli
związanych z halą sportową.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.3. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz w powiązaniu z "Dokumentacją ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia sali
gimnastycznej"

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
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Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosować masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe ,
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków stosować materiały rolowe:
– papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i
tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w podłożu
metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach technicznych.

2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji :
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania,
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu”.
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych 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 opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn.
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn.
zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem
promieni słonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.
2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
2.5.1 ,Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
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hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.
3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem
mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

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 hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli
materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na
podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków
betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące
wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć,
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°,
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być

specspec
Specyfikacja została sporządzona w systemie
na podstawie standardowej
SEKO
SEKO
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

153

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL NR 3 W HRUBIESZOWIE
wykonane z następujących klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować
roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy
wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i nie wy ższe od
+35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od
panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie
przekraczającej 85%.

robót

przy

silnym

nasłonecznieniu

i

wilgotności

powietrza

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu
należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm.
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części
podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Izolacje przeciwwilgociowe powinny spełniać wymagania określone w
„Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” , a w szczególności:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest
niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być zgodna z projektem
wykonawczym,
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na
siebie w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być
uszczelnione,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania,

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
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– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu
budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilości jej warstw,
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów
hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetrujących w głąb podłoża,
– blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku
są następujące:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych
przegrodę;

powinny być wykonywane od strony parcia wody na

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy
zachowaniu szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są
przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od
strony przekładki antyadhezyjnej;
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez
producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).
Preparatów penetrujących w głąb podłoża
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Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

w

dokumentach

odniesienia,

tj.

aprobatach

– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na
jego powierzchni powłoki,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi
budynków
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.

6.1.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża,
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku,
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o
2
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m podłoża i przez pomiar
jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2
mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie
powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.

6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.
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6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych,
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
2
m powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu
izolacji z podłożem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami
2
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m izolowanej
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1
2
pomiar na 25 m powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w jednosytkach przyjętych w p[rzedmiarze robót

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa
taką formę przewiduje.

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 oraz szczegółową specyfikację techniczną.
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 powinna określać umowa.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

9. PODSTAWA

ROZLICZENIA
TOWARZYSZĄCYCH

ROBÓT

PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

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

9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku (Zmiana A1).
PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe –
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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