SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.1.15. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i blacharskich oraz montażu
rynien i rur spustowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
- klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien.
2. MATERIAŁY
Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubości 0.6mm i 0.5mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej –
kwas krzemowy ISOLIT.
Papy termozgrzewalne – materiał samoprzylepny dostępny na rynku, posiadający aktualne świadectwo
dopuszczenia do stosowania , aprobatę techniczna albo certyfikat zgodności z polską normą.
Parametry techniczne:
Grubość –4.2/4.0 mm
Warstwy nośne- bitum oksydowany
Powierzchnia górna –lupek naturalny/talk
Zrywalność – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >1000 N
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporność na wysokie temperatury +700 oC
Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC
Odporność na starzenie wg UEAtc
Odporność na rozprzestrzeniajacy się ogień i ciepło wgDIN 4102 i PN –B-02872
Opakowanie –rolki po 5 m 2
Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000
Ceertyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny,
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do
tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, ręczne elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny
5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego przedmiaru robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
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5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich
Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej powinny być dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów dachu
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy okapach można łączyć
gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek
leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe.
Obróbki kominów mogą być z wydrą i bez wydry. Okna połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne
montowane są z gotową obróbką dekarską.
5.2. 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.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość 12 cm oraz na całej długości
podgrzewanej rolki.
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 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%.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne:
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego
powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/ dokumentację techniczną,
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów
pokrycia,
c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych,
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Kontroli jakości wykonania podlega :
-sprawdzenie połączeń na stykach
-sprawdzenie czy nie powstały pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu.

2

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiaru jest :
(m2) obróbki blacharskiej oraz blachodachówki , ilość zamontowanych elementów systemowych,
(m2) powierzchni ułożonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w książce obmiarów i
kontroli z dokumentacją techniczną.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych".
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcja producenta .
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