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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokrycia czapek kominowych papą termozgrzewalną. 

Zamawiający: Urząd Statystyczny, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

Temat: Remont części elewacji i dachu budynku biurowego. 

 

 

1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia istniejącego dachu  papą termozgrzewalną -  pokrycie jedną warstwą papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 

45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć 

dachowych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany 
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jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokrycia.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm,  

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,  

- roztwór asfaltowy do gruntowania,  

- kit trwale plastyczny.   

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia  

Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm  

Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS  

Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2  

Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna  

Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego  

Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa  

Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C  

Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:  

- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 

- kierunek w poprzek – 800 N/50mm  

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: - 

kierunek wzdłuż – 45%  

- kierunek w poprzek – 55%  

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E  

Szerokość zakładki - 8 cm  

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie  

1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane,  
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2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie,  

3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników,  

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów 

na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- palniki gazowe  

- wciągarki mechaniczne lub ręczne  

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie  

4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” 

pkt.4.  

4.2. Transport materiałów  

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki 

należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami podczas jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie 

pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć 

palnikiem. 

5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 

+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
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atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,  

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 

(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 

kominów), 

Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ 

bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim 

przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 

powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna 

być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy 

wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 

6.2. Kontrola wykonania pokrycia 

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora 

nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu 

7.2. Określenie ilości robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie 

przekracza 0,50m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór robót pokrywczych: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy 

Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne) 

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzanie podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.2. Badania końcowe 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
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8.3.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 

przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 

odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 

na każde 100m2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycia dachu papą 

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

- wykonanie robót towarzyszących, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 

 


