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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze. 

 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających na 
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 
- klasa 45.32. kod CPV 45323000-7 „Izolacja dźwiękoszczelna” 
 
2. MATERIAŁY 
Płyty styropianowe PS-E FS 15, lub porównywalne, gr. 12 i 8 cm   jako ocieplenia ścian 
Gęstość pozorna płyt      -      nie mniej niŜ  15 kg/m3. 
NapręŜenia ściskające [10% odkszt wzgl.]  154, 0 kPa 
Wytrzymałość na rozrywanie                      214,9 kPa  
Współczynnik przenikania ciepła        0,037 W/mK 
Chłonność wody po 24 godz         0,65 % 
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 

 
Płyty styropianowe PS-E FS 20, lub porównywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia stropów 
Gęstość pozorna płyt              nie mniej niŜ  20kg/m3 
NapręŜenia ściskające [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa 
Wytrzymałość na rozrywanie        358,0 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła        0,033 W/mK 
Chłonność wody po 24 godz         0,39 % 
Format  1000x500 standard  grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 

 
Płyty z wełny mineralnej  np. Rockwool , lub porównywalne  gr. 18 cm. 
Zastosowanie:  ocieplenie i izolacja akustyczna ścian   
Wyrób:    Niepalny     
Przewodność cieplna            0,039 [W/mK] 
ObciąŜenie charakt cięŜarem własnym      0,31 kN/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwość woda         < 0,3 kg/m2  
Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm 

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania 
d/   duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
 

ZaleŜnie od  zastosowania uŜyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąŜenia 
uŜytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
 



 

3. SPRZĘT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z wymaganiami producenta. 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 

 
  Podłogi i  stropodach 

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym . 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów w stanie 
powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększaniem stanu 
wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułoŜona szczelnie oraz w taki sposób, 
aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być 
układane na spoinę mijaną. 
UłoŜona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 
uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się 
po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułoŜonych na niej deskach lub pomostach. 
Materiały uŜyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne naleŜy układać na podłoŜu którego wilgotność nie moŜe przekraczać 3% lub na izolacji 
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, 
rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych 
wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a takŜe nie powinny być przykrywane papa. Płyty 
styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub 
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności 
przekraczających ± 5 mm podłoŜe powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza moŜe być zastosowana 
warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym naleŜy umieścić pasek 
materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo 
przymocowany do ściany. 

 
Ściany  ocieplane metodą lekką mokrą. 

Wszystkie podstawowe zasady izolacji ściany jak wyŜej. 
Płyty izolacyjne mocowane będą do ściany na specjalistyczny klej. Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo 
przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć. Boczne krawędzie płyt powinny do siebie szczelnie przylegać. 
Zaleca się stosowanie płyt z wrębami nachodzącymi na siebie na zakładkę. Płyty naleŜy układać z przewiązaniem 
zrówno na powierzchni ścian jak i w naroŜnikach. Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba 
wypełnić np. przez wstawianie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki 
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. Wystające fragmenty wypełnienia szczelin naleŜy 
zeszlifować ręcznie pacą lub gruboziarnistym papierem. Czynności te naleŜy wykonać po stwardnieniu kleju (min. 
24 godz.). NiezaleŜnie od klejenia płyty styropianowe mocuje się mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości 4-8 szt./m2, głębokość kątowników minimum 5cm. 
Po zamocowaniu płyty naleŜy wykonać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. NaleŜy wykonać wzmocnienia naroŜnikowe budynku  
oraz otworów okien i drzwi , osadzając aluminiowy kątownik ochronny.   
Prace dociepleniowe moŜna prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoŜa i materiałów 
wbudowywanych  wynosi co najmniej +5oC i nie więcej niŜ +25oC. 
Nie wykonywać robót przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 



 

Nie związane materiały (zaprawą zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem deszczu poprzez rozwieszenie na 
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. 
Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku naleŜy czyścić mechanicznie  za pomocą szczotek  lub wody pod 
duŜym ciśnieniem, a następnie zagruntować emulsją gruntującą . Emulsję naleŜy nakładać równomiernie na podłoŜe 
przy pomocy szczotki malarskiej, wałka lub metody natryskowej. Przy podłoŜach bardzo chłonnych gruntowanie 
powinno wykonywać się dwukrotnie. 
Przy nierównościach powierzchni ściany większym niŜ +/- 1 cm, w celu wyrównania istniejącego podłoŜa naleŜy 
stosować tynk cementowo – wapienny . 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na   zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od 
powierzchni elewacji, które umoŜliwi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt izolacyjnych na wysokości 40 cm od poziomu terenu naleŜy zamontować 
listwę ochronną z kapinosem. Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1mb). 
Płyty izolacyjne naleŜy przyklejać mijankowo. 
Na naroŜach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych naleŜy stosować listwy naroŜne. 
Na połączeniach siatki naleŜy stosować zakłady o szerokości min. 10 cm i tak ją zatopić aby nie była widoczna z 
pod warstwy zbrojącej. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót opracowanych 
przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 

 
 Wykonanie warstwy zbrojącej. 

Warstwa zbrojąca składa się z minimum 3mm grubości gładzi z kleju, w którym zostaje zatopiona siatka zbrojąca z 
włókien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm . Minimalne otulenie 
siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, nawet jeśli występuje ono miejscami. 
Nie wcześniej niŜ po 2 dniach moŜna przystapić do wykonania podkładu tynkarskiego. NaleŜy nałoŜyć jedną 
warstwę (konsystencji gęstej śmietany) i nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

 
 Połać dachowa 

Wszystkie warstwy izolacyjne naleŜy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszczególnymi warstwami 
izolacyjnymi. 
Do wykonywania izolacji moŜna przystąpić po ułoŜeniu konstrukcji stropodachu z płyt kanałowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych naleŜy sprawdzić jakość i stopień wilgotności materiału 
izolacyjnego. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót opracowanych 
przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów 
z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom 
jakości przez upowaŜnione laboratoria. 
6.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoŜa pod izolację 
b/  po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa  



 

c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
 
6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania naleŜy wykonać przez oględziny. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

 
8. ODBIÓR 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i uŜyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:. 
PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  Izolacyjność akustyczna 
przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”. 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 

 



 

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich uŜytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, 
poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem 
zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących 
budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121. 

 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 

 
 
 
 
                   
 


