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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.1.5. ROBOTY POKRYWCZE - IZOLACYJNE 

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 – roboty izolacyjne. 

 
2. MATERIAŁY 

Izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna , zamiennie 2x folia  PE 0,3 mm klejona na złączach) . 

Materiał -  polipropylen  

Parametry techniczne folii : 

 

Masa g/m2      115 

Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm     wzdłuż 150   w poprzek 100 

Wydłużenie względne przy zerwaniu   wzdłuż 40% w poprzek 60% 

Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm  wzdłuż 60N   w poprzek 50N 

Zakres temperatur stosowania       -40   do +80 C 

Wysokość słupa wody mmH2O    2000 

Paroprzepuszczalność g/m2/24 h     2000/4000 

Stabilizacja UV    3 miesiące  

wymiary :  szerokość -1.5 m , długość - 50m 

 
3. SPRZĘT 

Noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0m 

listwa drewniana. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  

 
4. TRANSPORT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transpotu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału powinny 

odbywać się tak, aby zachować jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiałowi przez producenta. 

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót według Kosztorysowego Przedmiaru robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę 

podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach).  

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę  

stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. 

Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu 
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podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład 

co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii politylenowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa 

i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5
o
C, natomiast z foli z 

tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15
o
C. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby 

beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 
o
C i < od 35 

o
C.  

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod 

namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 510
o
C materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w 

temperaturze 20
o
C.  

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi i 

materiałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%. 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być 

>0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. Zaleca się jednak aby 

beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być > od 5 
o
C i < od 35 

o
C.  

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod 

namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza.  

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Przy układaniu izolacji w temperaturze 510
o
C materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w 

temperaturze 20
o
C.  

Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować narzędzi 

imateriałów.  

W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych materiałów sypkich i pylących. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85% 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być 

>0C, a wilgotność względna powietrza <90%. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadać następującym wymaganiom : 

- powinno minąć min. 21 dni od jego zabetonowania 

- wytrzymałość betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa 

- powinno być suche oraz dokładnie oczyszczone z: elementów obcych, słabego, luźno związanego z podłożem 

betonu, mleczka cementowego, zatłuszczeń i pyłów oraz innych drobnych frakcji kruszywa; 

- powinno być równe i szorstkie , a lokalne nierówności nie powinny przekraczać 3 mm, przy czym krawędzie 

tych nierówności nie mogą być ostre; 

- wszelkie krawędzie występujące na izolowanej powierzchni powinny być zaokrąglone łukiem o promieniu nie 

mniejszym niż 5cm. 
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Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B 30 lub specjalnymi 

zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone 

do pionowych. 

- ubytki mniejsze od 2 cm należy naprawiać masą wygładzającą PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub 

zaprawami żywicznymi na bazie żywic epoksydowych z utwardzaczem lub żywic akrylowych np. polimetakrylan 

metylu. 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową 

zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej krawędzie 

do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywic lub za pomocą masy PC 

może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m
2
 w jednym miejscu, większe powierzchnie 

należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. 

-  powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć masą 

PC lub innym specjalnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

 

5.4. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. 

Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w ostateczności przez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć 

przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

 

5.5. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiału 

hydroizolacyjnego. 

W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych 

szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej 

zgody Inżyniera i autora projektu. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady : 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 21 dni,  

- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka 

gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki 

asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0.3 l/m
2 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin 

przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie przyczepności 

izolacji do podłoża. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa 

uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia układania izolacji nie powinno upłynąć więcej 

niż 24 godz. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych na 

działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych) 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić przez 

dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja 

się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów 

gruntujących jest zróżnicowany w zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w 

większości przypadków wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy 

narożach wklęsłych i wypukłych, przy wpustach odwodnienia, sączkach, słupkach poręczy, oraz dylatacjach. Do 

gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych 

szczególnych miejscach 

 

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i 

następujące narzędzia : 

noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 

listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.  

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
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Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 12 cm oraz na całej długości 

podgrzewanej rolki. Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę 

ochronną z betonu asfaltowego. 

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie 

skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 

Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 

Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3C od temperatury 

punktu rosy lecz nie mniejsza od 5C, a wilgotnośc względna powietrza powinna być <85%. 

Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 

0C ,a wilgotność względna powietrza <90%. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciągłości, grubości, itp. 

 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratoria. 

 

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 

b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 

Odbiór powinien  obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 

c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 

d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem , 

e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  wpusty podłogowe itp. , 

f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych . 

 
8. ODBIÓR 

Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  

- dokumentacji technicznej, 

- protokołów wykonanych robót, 

- oględzin w naturze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

 

Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 

 

 

 

 


