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1. POKRYCIE DACHU BLACH Ą O PROFILU DACHÓWKOWYM  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych z blachodachówki powlekanej w ramach zadania „Wymiana pokrycia 
dachowego w południowym skrzydle budynku mieszkalnego DPS w Nowym Miszewie, dla którego 
sporządzona została niniejsza specyfikacja. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
SST została opracowana na podstawie oględzin i obmiarów z natury przedmiotowego budynku. 
 
Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i 
robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
Roboty demonta żowe: 

� Demontaż obróbek blacharskich. Zakłada się że gąsiory, wiatrownice, pas nadrynnowy, pas 
koszowy i zewnętrzne obróbki okien dachowych zostaną zeskładowane i przekazane do 
punktu skupu złomu. Pozostałe obróbki objęte zakresem robót tj.  obróbki kominów należy 
zdemontować bez uszkodzeń celem ponownego montażu. 

� demontaż istniejącego pokrycia z blacho dachówki 
� demontaż łat i kontrłat drewnianych 

Roboty monta żowe: 
� dostawa i montaż łat i kontrłat wraz z montażem membrany dachowej 
� dostawa i montaż pasa nadrynnowego i pasa koszowego 
� dostawa i montaż pokrycia dachowego z blachodachówki (wzór i kolor zbliżony do 

istniejącego) 
� montaż obróbek blacharskich: obróbki kominów, okien oraz wiatrownice. 

 
Wszystkie materiały powstałe z rozbiórki są własnością inwestora i należy je zeskładować w 
miejscu wskazanym przez inwestora /teren gospodarstwa/ 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową /kosztorys – przedmiar robót + inwentaryzacja dachu części budynku objętego remontem/, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

 



2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
powinny odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonania i Obioru Robót Budowlanych.   
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką 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", 

 
� Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów   

• Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).   

• do wykonania zadania należy stosować materiały: 
o blachodachówka o parametrach i w kolorze opisanym poniżej  
o folia dachowa zbrojona wysoko-paroprzepuszczalna /membrana 2800g/m2/24h/, 
o obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze pokrycia 

głównego dachu,  
  o rynny dachowe, rury spustowe istniejące i pas podrynnowy pozostają bez zmian  
  o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach   
         powlekanych,  
  o systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć blachodachówką takie jak: kołnierze do   
         okien dachowych, taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek,   
         grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,   
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź 
PN. 

 
2.3. Blachodachówka  
 Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy wykonany z 
rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. Powłoki z cynku są 
pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca 
stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkową warstwą 
ochronna. 
Do pokrycia dachowego należy zastosować blacho dachówkę o następujących parametrach: 

� moduł, kształt i kolor zbliżony do istniejącego pokrycia dachowego, przed zakupem blacho 
dachówki należy uzyskać akceptację inwestora na wybrany typ i kolor. 

� Rdzeń blachy stalowy o grubości nie mniej niż 0,5 mm 
� Grubość cynku min. 275 g/m2 
� Zewnętrzna powłoka ochronna dekoracyjna w połysku 
� Gwarancja na powłokę ochronną dekoracyjną nie mniej niż 20 lat 
� Okres gwarancji należytego wykonania ustala się na 24 miesiące. 

 
 
 
 
 
 
 



2.4. Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budow ę   
� Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  
� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
� są właściwie oznakowane i opakowane, 
� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
�   wykonawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.   

� Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy lub protokołem przekazania. 

 
 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokry ć blachodachówk ą 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z ich 
zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. 
 
Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt 

dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe. Przy 

doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 

blachodachówką. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA BLACH 

DACHOWYCH 
 
4.1. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą 

zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w 

tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą 

platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem. 

 



4.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 

budowy i na terenie budowy. 

 

4.3. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i 

innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

 

4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

 

4.5. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

 

4.6. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-stek ładunkowych 

w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

 

4.7. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią 

ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach 

oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność. 

 

4.8. Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: 
  

bezwzględnie usunąć folie ochronną,   
składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących 
materiałów, 

 
oddzielić materiał od podłoża, 
 
przełożyć każdy arkusz przekładkami.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
  

• Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
 

•  wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 
 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.2. Warunki stosowana 
  

• Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie 

mniejszym niż 14%, i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, 

oraz atestem higienicznym PZH. 
 
5.3. Obliczanie ilo ści pokrycia dachowego. 
  

• Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. 
 
5.4. Pokrycie dachu i obróbki 

Wykonawca przed rozpocz ęciem robót przedło ży do akceptacji  harmonogram i technologi ę 

wykonania prac budowlanych obj ętych zamówieniem. W ustaleniu technologii wykonania  robót 

pokrywczych nale ży uwzgl ędnić ryzyko zalania wodami opadowymi pomieszcze ń budynku, po 

zdemontowaniu  istniej ącego pokrycia. Zaleca si ę, aby prace wykonywa ć etapami o  zakresie 

zapewniaj ącym zabezpieczenie pomieszcze ń przed zalaniem. Za ewentualne szkody powstałe 

podczas prowadzonych prac w cało ści odpowiada Wykonawca. 

5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne. 
 
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: 
  

folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 
naciągając,   
dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej,   
folię należy przybić do krokwi gwoździami,   
na folię należy przybić kontrłaty i łaty,   
następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm,   
powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego 
arkusza folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną 
krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze spadkiem 
na zewnątrz przeszkody,   
przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 
wystającego elementu 
 
 

 
  

5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 

termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub wodą pochodzącą z ewentualnych 

przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje 

tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie 

kosztów budowy dachu. 

 

 



Do pokrycia dachu  zastosowano membran ę dachow ą: 
   
wysokiej paro-przepuszczalności : 

  
 2800 g/m2/24h /tem.38stopni i wilgotność 85%/ 

 
Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią szczelinę 

wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy tym bez względnie wykonać 

wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając membran dachowych (o wysokiej 

paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego 

wypełnienia materiałem izolacyjnym, który może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach 

należy bezwzględnie wykonać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. 

Uwaga ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki temperatur i 

wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom uodporniającym na 

promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla 

każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego 

wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie 

należy stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności 

wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni 

wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie może doprowadzić 

również do zniszczeń w wyniku promieniowania odbitego. 
  
5.4.3. Zasady monta żu membran i folii dachowych 
  
Układanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. lekko naciągając 

pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem. 

 
UKŁADANIE PASÓW NA KONSTRUKCJI DACHU.  
 

Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii 
lub membranie. Następne pasma układać z 
zakładem 10-15cm dla dachów z 
pochyleniem powyżej 20°. Przy spadku 
dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć 
do 20cm 

 
 



WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY 
 

Przy elementach wychodzących ponad 
połać dachu wykonać dodatkową "rynnę" 
z folii lub membrany i umocować do łat. 
Odpowiednio wyciętą folię lub membranę 
przymocować do wystających 
elementów, np. taśmą butylową.  

 
 
 
 
 

 

UŁOŻENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MAŁYCH ELEMENTACH 
WYCHODZĄCYCH PONAD DACH  
 

Przy małych elementach, jak: rury 
wywiewne, maszty folię lub membranę 
naciąć w kształcie trapezu przybijając 
końce do łat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania ostatecznego 

pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji określa producent. 

 

Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 

 
5.4.4. Monta ż membran dachowych 
 
Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną 

przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. Wymaga 

to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych. 

 

Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia otworów 

nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 250 cm2/mb okapu. Stosować 

kontrłaty o grubości 25mm. 

 
WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIŻEJ RYNNY 
 

Przedstawione obok rozwiązanie z 
wyprowadzeniem membrany pod rynnę 
gwarantuje:  
- wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia 
dachowego,  
- większą pewność wentylowania, gdy w 
rynnie i na dachu zalega śnieg,  
- ograniczoną możliwość nawiewania śniegu. 

 



5.4.5.Podkład pod pokrycie z blachodachówki – monta ż łat i kontrłat 
  

Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (kontralty) i listwy nośne (łaty). 
Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy 
mocowane są bezpośrednio do łat.   
Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 
350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona 
od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie.   
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące: 

 
o łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; 

styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe 
mocowane za pomocą uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 

o odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30  
mm na całej długości dachu, 

 
o w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska 

grubości od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; 
wierzch deski powinien się pokrywać z  wierzchem łaty okapowej,  

o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów,  

o wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę  środkową wzdłuż osi kosza; 
grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 

 
o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a 

łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo-

ległym do spadku. 
 
5.4.6.Ukladanie blacho dachówki: 
  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności 
bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 
montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi.   
Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 
podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w 
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.   
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 
samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM 
odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą 
należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której 
rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz 
montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, 
wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). 
Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. 
Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie 
mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci 
wynosi 6-7 szt. i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. 
 
 



  
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, 
w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś 
przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej 
nakładającej się krawędzi.   
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.   
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek 
w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej 
kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice 
dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go 
góry dolne części fali.   
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową.  

5.4.7 Monta ż obróbek. 
  

Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są 
one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z 
blach płaskich przez blacharzy na budowie.   
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 
Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji 
dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być 
mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. Do podstawowych 
elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy 
łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.   
Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one 
za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy 
podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w 
rynnę.   
Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe – istniejące pasy podrynnowe pozostają bez zmian. 

 
Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.   
W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany jest 
gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy 
punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy 
gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o 
zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.   
Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie 
odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 
sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do 
łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż 
krawędzi blach należy stosować uszczelki.   
Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 
wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w 
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować 
farbą do zaprawek.



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Badania prawidłowo ści łacenia 
 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:   

przekroju i rozstawu łat,  
poziomu łat,  
zamocowania łat. 

 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 
3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w zakresie:   

zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu,  

            prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
 
6.3.2. Opis bada ń 
 
6.3.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 

trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 

najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji. 
 
6.3.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą 

pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji. 
 
6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 
 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 



Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 

poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 

kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu po-krycia. 
 
6.3.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
6.3.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 

oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 

porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i 

pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności. 
 
6.3.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
  
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 
 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 

powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 

wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 

ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci 

z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 

powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 

2-02. 



 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WT. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu przy kryciu blachodachówk ą  

Elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 

wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej 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 usunięcie 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, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 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 i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót 
lub protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,   
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,   



protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje 
producenta systemu pokrywczego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w  niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachówką opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 
blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,   
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,   
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może 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 badań,   
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką 
zamówieniem. 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
  
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachoda-chówką po 
użytkowaniu 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 pokrycia 
blachodachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.  „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blacho dachówką.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót pokrywczych blachodachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót.  
Zakłada si ę płatno ść jednorazow ą po wykonaniu cało ści zadania.  
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Okres gwarancji nale żytego wykonania ustala si ę na 24 miesi ące.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blacho-
dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:   

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót za-
akceptowanych przez zamawiającego lub   
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty pokrywcze blachodachówką uwzględniają:   

• przygotowanie stanowiska roboczego,   
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,   
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,   

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m,   
odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,   
pokrycie dachu blachodachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia,   
pokrycie kalenic i grzbietów,   
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,   
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego.   

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań nie-
zbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych blachodachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w umowie. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy   

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.   
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.   
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 
Arkady, Warszawa 1990 r.   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.   
Rozporządzenie 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).  



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe-go 
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).   

• 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 późn. 
zmianami).   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

 

 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


