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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Lublinieckiej 21 w Ciasnej. 
 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych polegających na dociepleniu płytami z wełny mineralnej stropu nad ostatnia kondygnacją budynku 
oświatowego przy ul. Lublinieckiej 21 w Ciasnej. 
 
1.3.Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej metodą ułożenia płyt z 
wełny mineralnej na podłodze stropu ostatniej kondygnacji. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropów. 
 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z 
budynku. W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w 
okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast 
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat.  
 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1.Materiały stosowane do wykonania stropów w poddaszach nieużytkowych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”,  

- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty/maty z wełny 
mineralnej skalnej lub szklanej i folia spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli są:  

- właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do płyt/mat z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 
 
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do wykonywanych robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami 
atmosferycznymi.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, maszyn i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących izolację stropu. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta materiału izolacyjnego. 
 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót izolacyjnych stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę 
zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.  
 
5.2.Wykonanie izolacji stropów w poddaszach nieużytkowych płytami/matami z wełny mineralnej 
Prace termoizolacyjne stropów w poddaszach nieużytkowych powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę. Podłoże powinno być równe, suche i czyste. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W 
przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawa cementową. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Izolację stropu należy przeprowadzić poprzez ułożenie 
płyt/mat z wełny mineralnej w dwóch warstwach w układzie mijankowym o sumarycznej grubości materiału 
izolacyjnego równego 25 cm. Płyty należy układać tak aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie 
dobrze dociśnięte i aby miejsca połączeń pomiędzy górną a dolną warstwą termoizolacji nie zachodziły na siebie. W ten 
sposób zostaną wyeliminowane ewentualne mostki termiczne. Od góry w celach ułożyć folię ochronną. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonane w temperaturze dodatniej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze 
stanem faktycznym. 
Zastosowane płyty/maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 

– reakcja na ogień A1, 
– wilgotnością nie przekraczającą 2%,  
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,040 W/mK,  
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC,  
– włókna powinny być hydrofobizowane,  
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

 
6.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub 
w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi 
aprobatami technicznymi. 
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6.2 Kontrola stanu izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) grubości izolacji cieplnej,  
b) parametrów użytych materiałów izolacyjnych, 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych określonej grubości oblicza się w 
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2 . Wymiary powierzchni przyjmuje się z 
dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:  
- po dostarczeniu materiałów na budowę,  
- po przygotowaniu podłoża,  
- po wykonaniu warstwy ocieplającej.  

  
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  

- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  
- jakości wykonania paroizolacji.  

  
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  

- jakości zastosowanych materiałów,  
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

  
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy 

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania.  

- PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych.  

- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe.  

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania.  

- PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i 
kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.  

- PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.  



ul. Lubliniecka 21, 42-793 Ciasna 
 

E U R O  PROJEKT  Częstochowa ul. Andersa 4 m 3 

tel 34 362 49 64,  606 289 540, 601 386 685  e-mail: europrojekt@gazeta.pl 
NIP 771-22-65-069  REGON 240029673 

5 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 
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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, 

poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
 
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-użytkowego (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, montażu 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 oznakowania CE (Dz. U. 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 późn. zmianami). 

 


