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B.06.01.01. Izolacje przeciwwilgociowe 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania:  , REMONT    I  WYPOSAŻENIE   MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY   „ BOGUCICE – ZAWODZIE ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Kontraktu  wymienionego  w  STWiORB  DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  Roboty  związanych  z  wykonaniem  izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
Izolacje przeciwwilgociowe:

izolacji płynnej z folii uszczelniającej,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni,
podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup,  klas  i  kategorii  robót  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  podano  w
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 2.

2.1. Wymagania ogólne.

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych  lub świadectwach  ITB dopuszczających  dany materiał  do powszechnego  stosowania  w
budownictwie.
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleję nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w



środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacja wodoszczelna – emulsja bitumiczno – kauczukowa, grubowarstwowa, dwuskładnikowa   z wypełnieniem
polistyrenowym gr 5 mm  np. Botazit BM 1 lub równoważna z folią PE

Izolacja przeciwwilgociowa – masa bitumiczno – kauczukowa, grubowarstwowa, jednoskładnikowa gr. ok 3 mm np.
Botazit BE 91 lub równoważna z folią PE

Izolacja pionowa – bitumiczno – kauczukowa powłoka grubowarstwowa, dwuskładnikowa gr. ok 5 mm,
wodoszczelność wg DIN 52123 - 1 mm szerokość szczeliny : /0.75 bar: szczelna/ np. Botazit BM 92 lub równoważna,
Izolacja w pomieszczeniach mokrych  - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna   ściany i podłogi
wykonana z płynnej folii izolacyjnej układanej w dwóch warstwach np. Botact DF 9 plus lub równoważne układanych na
powłoce gruntujacej, płytki klejone klejem elastycznym np. Botact M 29 uzupełnioną hydrofugą  np. Botact M 38, naroża
uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniająca wtopioną w warstwę izolacyjną , wszystkie przejścia przez ściany wykonać w
mankietach uszczelniających zabezpieczonych elastyczną spoina silikonową

3. Sprzęt

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. Roboty można wykonać
ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00.  „Wymagania  ogólne”  pkt.  4.  Wg  punktu  2
niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Wymagania dotyczące izolacji pomieszczeń mokrych.
Izolacja wodoszczelna – emulsja bitumiczno – kauczukowa, grubowarstwowa, dwuskładnikowa   z wypełnieniem 
polistyrenowym gr 5 mm  np. Botazit BM 1 lub równoważna z folią PE
Izolacja w pomieszczeniach mokrych  - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa izolacyjna   ściany i 
podłogi wykonana z płynnej folii izolacyjnej układanej w dwóch warstwach np. Botact DF 9 plus lub równoważne
układanych na powłoce gruntujacej, płytki klejone klejem elastycznym np. Botact M 29 uzupełnioną hydrofugą  np. 
Botact M 38, naroża uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniająca wtopioną w warstwę izolacyjną , wszystkie przejścia 
przez ściany wykonać w mankietach uszczelniających zabezpieczonych elastyczną spoina silikonową

5.1.2.Izolacje powłokowe
Wg instrukcji producenta i świadectw ITB.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą
być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej .
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę
do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)dokumentacja projektowa,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9. Warunki płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

• opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
• wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych

przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej

technologii robót;
• roboty przygotowawcze i pomiarowe,
• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą

(ubezpieczenie placu budowy)
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą.
• zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
• wykonanie izolacji wraz z ochroną,
• uporządkowanie stanowiska pracy,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

10. Przepisy związane

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
PN-B-27617 Papa asfaltowa ( na tekturze).
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
BN-74/7122-11.21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania techniczne.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo.  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  PN-89/B-04620 Materiały i  wyroby termoizolacyjne.

Terminologia i klasyfikacja. PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. Wyroby
izolacji termicznej powinny posiadać świadectwa ITB oraz ocenę PZH.


