BUDOWA OGRODZENIA OGRODU KRASIŃSKICH W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – HYDROIZOLACJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR 03

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
GRUPA – 45.3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
KLASA 45.32
ROBOTY IZOLACYJNE

KATEGORIA – 45.321
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWODNE
(HYDROIZOLACJE)
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w trakcie budowy ogrodzenia
nowoprojektowanego w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów ogrodzenia przy użyciu materiałów
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Uwaga:
WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKONANE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
MAJĄ POZOSTAĆ BETONOWE, NIEIMPREGNOWANE I NIEIZOLOWANE PRZECIWWODNIE!
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót podano w ST AB00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.Wszystkie elementy żelbetowe poniżej poziomu ziemi wykonane z betonu szczelnego
2.Konstrukcję żelbetową podmurówki należy zagruntować powłoką gruntującą Deitermann Eurolan
3K rozcieńczoną 1:10 z wodą i zaizolować poprzez naniesienie izolacji przeciwwodnej Deitermann
Superflex 10 lub równoważnej.
3.Okładziny pod ziemią hydrofobizowane – DEITERIOL S (bezbarwny).
4.Kotwy w ścianach warstwowych. Kotwy drutowe ze stali nierdzewnej ø4mm ilości 5 szt./m 2. przy
narożach kotwy należy zagęścić do 7 szt./m2. ostatnia górna warstwa kotew w ostatniej górnej
warstwie cegły.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 01
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały bitumiczne
2.2.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu,
nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na
wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z
cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowowapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a
zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.
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Dane techniczne:
- baza
emulsja bitumiczna
- rozpuszczalnik
nie występuje
- barwa
czarna, brunatna
- konsystencja
ciekła
- gęstość
ok. 1,0 kg/dm3
- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk
- zużycie
w zależności od sposobu zastosowania
- sucha pozostałość
ok. 60%
- czas schnięcia
zależnie od temperatury i zastosowania
- zakres temperatur podczas stosowania
od +4°C
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
µH2O=ok. 800
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie,
tynku, murze, stali materiałach włóknistocementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów
na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z
gruntem i jako warstwa gruntująca.
Zastosowanie:
1. Warstwa podkładowa dla izolacji ścian fundamentowych (pod bitumiczną masę powłokową)
– 1x w rozcieńczeniu wodą 1:10
2. Zabezpieczenie murów oporowych itp. schowanych w gruncie – 1x w rozcieńczeniu wodą
1:10 dyspersja + 2x stężona.
3. Warstwa gruntująca pod samoprzylepną papę podkładową – 1x w rozcieńczeniu wodą 1:6
2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie
zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest
przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie
substancje agresywne.
Dane techniczne
- rodzaj
2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)
-skład
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
- rozpuszczalniki
brak
- konsystencja po wymieszaniu
pasta
- kolor
czarny
- gęstość gotowej mieszanki
ok. 0,7 kg/dm3
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C
1 do 2 godzin
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C
- temperatura materiału w trakcie stosowania
+3°C do + 30°C
- zużycie
3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą
- sposób nakładania
gładka kielnia
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl.
powietrza
ok. 3 dni
- sucha pozostałość
ok. 90% objętości
- grubość nakładanej warstwy
1,1 mm świeżej warstwy odpowiada
1 mm przeschniętej powłoki
- środek czyszczący w stanie świeżym
woda
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych,
fundamentów, garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła
silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej
gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego
klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej
służących jako płyty ochronne i drenujące.
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i
o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna
grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach
należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
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• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości
pozostałym elementom.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i
elektronarzędzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych
powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt.5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych
5.4.1. Gruntowanie podłoża
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą
szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby
zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas
schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy
umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako
warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g
roztworu/m2.
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy
unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj.
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną
tkaniną płócienną, np. po workach.
5.4.2. Wykonanie izolacji powłokowej
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu
płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z
nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do
2 godzin.
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum
nanosi się za pomocą gładkiej kielni.
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie
uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy
zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości
po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod
warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez
warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z
ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo
stosować zacienienia.
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Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z
zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy
kołnierz konstrukcji rurowej.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą
izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją
powierzchniową.
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej
jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co
najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z:
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.
Dylatacje obmierza się w mb.
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych
Konstrukcje budowlane.

Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02

7.3. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- szczelność
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-83/C-89091

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na
rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy
statycznym rozciąganiu

PN-ISO 4593:1999

Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010

Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki

ZUAT-15/IV.08

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności
materiałów budowlanych

PN-83/N-03010

Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki.

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-93/B-02862

Odporność ogniowa

PN-B-32250

Woda do celów budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy

Norma ISO

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów
2. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08
3. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
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