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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części i przyziemi budynków dla rozbudowy i
przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny,
sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki
schodowej . 
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. 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.
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.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtórnych
np. przepon metoda iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnątrz wilgotnych i mokrych pomieszczeń w budynkach. Roboty te
ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. 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.
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic
poziomów powierzchni podłoŜa.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe 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 powyŜej zwierciadła wody
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.5. 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.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych
Dokumentacje robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
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202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pózn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące
stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badan kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych
oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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 uŜycia 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).
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2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
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 słuŜą następujące materiały
rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz 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. Materiały pomocnicze
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:
– kleje,
– 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 badan laboratoryjnych moŜe 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”.

2.3. Roboty izolacyjne ścian fundamentowych i ścian części podziemnych projektowanego
szybu windowego oraz piwnicy przy dźwigu dla zadania określonego w pkt. 1.1 naleŜy
realizować z uŜyciem następujących materiałów:

bitumicznej, grubowarstwowej, ekologicznej powłoki uszczelniająca np Combiflex-C2 f-my
Schomburg lub system równowaŜny

Parametry :
• Baza: dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa szpachlowa 
• Temp. stosowania: + 5°C do + 30°C 
• Temp. podłoŜa: + 5°C do + 30°C 
• PodłoŜe: mur, beton, tynk, styropian 
• PodłoŜe musi być nośne, suche lub wilgotne, odkurzone, równe, bez ubytków itp., spoiny winny

być wypełnione do lica muru 
• Czas mieszania: ok. 1 - 2 minut 
• Czas obróbki: ok. 60 minut 
• Mostkowanie rys: do 5 mm 

Wodoszczelność:  do 0,7 MPa. 

2.4. Do izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzek na gruncie w piwnicach dla
zadania określonego w pkt. 1.1 naleŜy zastosować: 
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− podkład gruntujący np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS 
− papa podkładowa zgrzewalna np. Icopal Fundament Szybki Profil SBS lub system równowaŜny

Podkład gruntujący: środek gruntujący do gruntowania na zimno podłoŜy betonowych pod papy
termozgrzewalne, zapewniający dobrą przyczepność bitumicznych powłok uszczelniających do podłoŜa
betonowego.
Papa podkładowa zgrzewalna: papa asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej, o
zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami
oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni ,strona wierzchnia papy
zabezpieczona folia o wydłuŜonym do ponad 6-miesięcy okresie odporności na promieniowanie UV ,
strona spodnia papy jest profilowana z pogrubioną do ponad 2,5mm warstwą spodnią ochronnej
mieszaniny asfaltu i dodatków uszlachetniających.

2.5. 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 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej 
– 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,
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– 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 pózn.
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 pózn. 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 pózn.
zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (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.
Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.8. 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 powyŜej +5°C a poniŜej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,
w ilości warstw nie większej niŜ 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki naleŜy
zachować przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 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.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje.
Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoŜa – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,
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c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do ciecia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – noŜyczki, noŜyce, noŜe,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia słuŜące do odwijania materiałów izolacyjnych z
rolek.

4. TRANSPORT

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

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy 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.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe naleŜy ustawiać równomiernie obok
siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed moŜliwością
przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie
tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŜy chronić przed przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje
mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moŜe odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku moŜna przystąpić
po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod roboty izolacyjne a takŜe
kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoŜy 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na
podłoŜach:
– betonowych lub Ŝelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczków betonowych,
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– z gładzią cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
PodłoŜa 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 (luźne części naleŜy usunąć, wypukłości powyŜej 2 mm
zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości
powyŜej 2 mm i rysy o szerokości większej niŜ 2 mm wypełnić zaprawa naprawcza zalecana przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub powinny być sfazowane pod katem 45° na szerokości i
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania
wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoŜe powinno być suche (wilgotność nie przekraczającą 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podłoŜe naleŜy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym
dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułoŜeniem izolacji
powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłoŜona
(ciągła) i wykazywać dobra przyczepność do podłoŜa.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy betonowych i Ŝelbetowych
PodłoŜa betonowe i Ŝelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacja, powinny
być 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 podłoŜy betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować
roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoŜy murowanych
Wyroby murowe w podłoŜu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur
naleŜy wykonać na zaprawie cementowej.
PodłoŜe murowane naleŜy 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 naleŜy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji powinny być nie niŜsze niŜ
+5°C i nie wyŜsze od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoŜa powinny być co najmniej
o 3°C wyŜsze od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mŜawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności
powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotność powietrza roboty naleŜy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej
powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniŜej poziomu gruntu naleŜy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niŜ 60 cm.
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JeŜeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalewy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleŜy od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nałoŜeniem izolacji wodochronnej poniŜej poziomu terenu naleŜy obniŜyć poziom zwierciadła
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniŜej najniŜszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji. ObniŜony poziom zwierciadła wody naleŜy utrzymać przez cały okres
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

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

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C:
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych
budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków
powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego cześć od wody lub pary wodnej
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest
niedopuszczalne),
– ścisłe przylegać do izolowanego podłoŜa – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być kaŜdorazowo
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych naleŜy na bieŜąco (w trakcie nakładania kaŜdej
warstwy izolacyjnej) kontrolować zuŜycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego
wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoŜa,
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyŜej poziomu okalającego terenu i
zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod izolacje,
– 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 sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości
szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
– 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 dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niŜ 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
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jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, róŜnicą polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilości jej warstw,
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoŜa powinny być dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowań,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami moŜna traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeŜeli
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź pozioma folii na
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z
izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie moŜna traktować
jedynie jako dodatkowe warstwy drenaŜowe.

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,
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetrujących w głąb podłoŜa,
– 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 i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia
wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej – jeŜeli takie zastosowanie
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niŜ 12 cm) powinny być ustawione
na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyŜszego od najwyŜszego
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,
– powyŜej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawędź warstwy wierzchniej jest ułoŜona na powierzchni warstwy połoŜonej niŜej,
zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,
– w przypadku przejścia słupa przez izolację naleŜy zapewnić moŜliwość odkształceń słupa przy
zachowaniu szczelności połączenia,
– przejścia rur przez izolacje wodochronna naleŜy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych
– szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,
– papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić od 160°C
do 180°C,
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sąsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są
przeznaczone do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania miedzy sobą metodą zgrzewania, tj. przez
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podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powłokowej – naleŜy przestrzegać następujących zasad:
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy
od strony przekładki anty-adhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa,
– 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 powłoka asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego
podłoŜa wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych naleŜy dodatkowo przestrzegać następujących
zasad:
– powierzchnia podłoŜa powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre
doklejenie papy do podłoŜa,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– moŜliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorąco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła
pierwsza (spodnia) warstwę hydroizolacyjną, gdyŜ wówczas istnieje moŜliwość jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi
przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:
–  folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenaŜową,
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowiące dodatkową warstwę drenaŜowo-filtrującą,
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji
papowej.

C. Preparatów penetrujących wgłąb podłoŜa
Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgłębnej naleŜy:
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,
– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoŜe, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.
Preparaty penetrujące wgłąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoŜe, mogą nie tworzyć
na jego powierzchni powłoki, poniewaŜ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej.
Właściwą izolację betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod
wpływem znajdującej się w nim wilgoci.

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny
być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i
przyziemi budynków
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole przygotowanego podłoŜa.

6.2.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne uŜyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy 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.
6.2.2. Badania podłoŜy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrola powinny być objęte w przypadku podłoŜy:
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalną wilgotność i temperaturę podłoŜa, zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową
i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin,
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalną wilgotność i temperaturę muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,
– 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,
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.
NiezaleŜnie od rodzaju podłoŜa kontroli ponadto podlegają:
– styki roŜnych płaszczyzn (krawędzie, naroŜa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoŜy deklarowane przez producenta materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoŜa.
Wygląd powierzchni podłoŜa naleŜy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty o
długości 2,0 m, przyłoŜonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 20 m2 podłoŜa i przez
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niŜ 2 mm.
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyŜej 2 mm powinny być wypełnione.
Zapylenie powierzchni naleŜy ocenić przez przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoŜa naleŜy ocenić przy uŜyciu odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków roŜnych płaszczyzn podłoŜy
naleŜy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
Pozostałe badania naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji
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technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z
dokumentacją projektową, szczegółowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentów wyrobów
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być
przeprowadzane przy wykonywaniu kaŜdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. niniejszej
ST,
– poprawności zagruntowania podłoŜy oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający
ich ciągłość i szczelność,
– poprawność obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawność obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez
izolacje,
– na bieŜąco, w trakcie realizacji kaŜdej warstwy, ilości zuŜywanych materiałów izolacyjnych,
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia
poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji podwykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać po ich całkowitym
wyschnięciu i utwardzeniu.
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń
krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoŜa,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe naleŜy przeprowadzić metodami określonymi w specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŜa moŜna przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszcząca określoną w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu
izolacji z podłoŜem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych moŜna dokonać metodami
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niŜ 5 na jednym obiekcie.

14                                                                                                                                                   ST-06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i
przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z
obliczonej powierzchni potracą się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje
przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000,
pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegającymi zakryciu są podłoŜa i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór
podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór kaŜdej
ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułoŜeniem kolejnej
warstwy.
W trakcie odbioru podłoŜy naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych naleŜy przeprowadzić badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan naleŜy porównać z wymaganiami
dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa lub poszczególne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową
oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań jest negatywny podłoŜe lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy
ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoŜa lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów
naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów
i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeŜeli
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim
wypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, nie powodują
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badan,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potraceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych moŜe 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.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w
podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez Zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej,
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmują izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie podłoŜy,
– demontaŜ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty ewentualnego obniŜenia poziomu zwierciadła wody
gruntowej oraz koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniŜenia
poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach
lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów naleŜy ustalić w
postanowieniach pkt. 9 ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
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PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenaŜowych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za
pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do
podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego uŜytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
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-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badan –
Pomiar przyczepności przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe –
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pózn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11,
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poz. 84 z pózn. zmianami).

10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn.
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pózn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pózn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (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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