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Kod  CPV 45321000-3  
Izolacje  termiczne

1.5.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowej, drenażu opaskowego, izolacji termicznej ( wentylacji), robót 
ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania związanych z remontem  budynku  
komunalnego w Białej, ul. Plac Zamkowy 3.

1.5.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn. „Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. Plac Zamkowy 3”. 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. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 

1.5.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację inwestycji polegającej na wykonaniu:
a. izolacji pionowej ścian piwnic i ław fundamentowych w budynku komunalnym z 
zastosowaniem masy bitumiczno –polimerowej np. DICKBESCHICHTUNG,
b. izolacji poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji krystalicznej,
c. wykonanie izolacji termicznej wentylacji grawitacyjnej,

a ponadto  obejmuje: 
1. Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu, 
2. Odkopanie fundamentów, 
3.Ułożenie drenażu,
5.Zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem,
6. Wykonanie utwardzenia wokół budynku poprzez ułożenie kostki betonowej, 
7. Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.

1.5.4. MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej 
wymienione materiały, które należy traktować jako przykładowe: 
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1. izolacja wentylacji - wełna mineralna np. Rockwool
2. izolacja pozioma -metoda iniekcji krystalicznej -skład aktywatora to m. in. mikrokrzemian 

sodu i fosforanu sodowego, krzemian etylu- izolacja pionowa np. w technologii np.Remmers
KIESOL płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i 
renowacji budowli. 

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie i renowacji cokołów. 

Dane techniczne:
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2.h0,5
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001.

DICHTSCHLAMME
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla 
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje 
się wysoką odpornością mechaniczną.
Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania
Nasiąkliwość kapilarna w24:< 0,1 kg/m2.h0,5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej K: < 200
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

SPERRMORTEL
Zaprawa uszczelniająca typu PCC
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca 
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut
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Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej K: < 100
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co 
najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniająca SPERRMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

DICKBESCHICHTUNG
Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa masa  hydroizolacja budowlana. Modyfikowana 
tworzywami sztucznymi powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z wypełniaczem 
gumowym.
Dane techniczne:
Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełniaczami
Gęstość gotowej mieszanki: 0,96 kg/l
Konsystencja: pasta, 
Grubość suchej warstwy: ok. 80%
Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 bar: spełnia wymagania
Badanie przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia wymagania
Odporność na wysokie temperatury: + 120°C
Zachowanie się przy działaniu nacisku: > 80 % grubości suchej warstwy
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału 
Dickbeschichtung regularnie czyścić wodą.
Stwardniały materiał usuwa się rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych w 
miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocią i silnym 
nagrzaniem co najmniej 6 miesięcy.

FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien 
Rubber) z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.
Dane techniczne:
Grubość: 1,0 + 0,3 mm
Szerokość: 200 + 300 mm
Kolor: niebieski
Wydłużenie przy zerwaniu:
podłużnie: > 400 %
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poprzecznie: > 350 %
Odporność na niskie temperatury: < -20°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej K: 8000
Odporność chemiczna
roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna
Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C
Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie.
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym i 
suchym miejscu praktycznie nieograniczona.
Mata ochronna z folią kubełkową DS-Systemschutz -trójwarstwowa mata ochronna - 
polietylenowa folia kubełkowa z folią poślizgową i polipropylenową włókniną filtrującą. Wymiary 
długość 20 m ,szerokość 2 m, wysokość wytłoczka 9 mm ,kolor niebieski ,łączenie pasów klejenie, 
szerokość zakładów 30 cm 
Temperatura użytkowania  od -30 do 80 °C  , Zdolność drenażowa 1 m 2.4 l/s 
Wytrzymałość na ściskanie wytłoczka  350 kN/m2 
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź  420 N 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych 
Dodatkowe elementy 
• klipsy Remmers DS-Clip do mocowania maty
• listwa zamykająca Remmers DS Abschlussleiste

 WODA
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

-grunt pochodzący z wykopu. 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

-podsypka z żwiru płukanego 

-geowłóknina-  jako gotowa warstwa, składająca się z włókien różnego rodzaju (cienkie nitki, 
włókna taśmowe - paski folii, włókna cięte, przędza o przekroju okrągłym - sploty włókien, wiązki 
przeplatane włóknami innego polimeru). Aby nadać geowłókninom odpowiednie cechy, trzeba 
dobrać materiał o odpowiednich właściwościach. Włókna materiału muszą mieć odpowiedni 
ciężar cząsteczkowy, sprężystość, obojętność chemiczną. Muszą być odpowiednio połączone 
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(klejenie lub łączenie mechaniczne - przeszywanie, igłowanie). Dzięki temu materiał zyskuje 
odpowiednią gęstość powierzchniową i własności hydrauliczne. Połączenie tych dwóch 
czynników pozwala na wytworzenie materiału, który będzie lekki, sprężysty i wytrzymały na 
rozciąganie. Geowłóknina jest dobrym materiałem zabezpieczającym rurę - nie obciąża jej, pracuje
wraz z nią oraz jest odporna na obciążenia statyczne (parcie gruntu) i dynamiczne, szczególnie na 
obciążenia, 

-rura drenarska- karbowana perforowana  rura drenarska z PCV lub PE o średnicy 100mm ma na 
powierzchni otworki o odpowiedniej średnicy. Pozwalają one na ruch wody (przesączanie). 
Łączenie poszczególnych odcinków rur zapewniają różnego rodzaju kształtki wraz z pierścieniami
uszczelniającymi.

-studzienki drenarskie –To elementy drenażu, które trzeba umieścić w miejscach załamań trasy 
rur, czyli na każdym rogu budynku. W przyszłości umożliwią one przepłukanie rur wodą i 
usunięcie w ten sposób osadzonego w nich szlamu i cząsteczek piasku. Studzienki rewizyjne 
przykrywa się zdejmowanymi pokrywami.

Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania. Szczegółowe dane 
materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową

1.5.5. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 
myjka wysokociśnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel,
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka 
do nakładania szlamów, ławkowiec, ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków 
drobnoziarnistych),
- do układania fasety uszczelniającej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub odcinek 
rury z tworzywa sztucznego (średnica 100 mm),

- do nakładania bitumiczo- polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa 
ząbkowana, paca stalowa gładka, 

- do cięcia taśmy dylatacyjnej: nóż, nożyce.
Sprzęt podręczny  do wykonania i zasypania wykopów ;łopaty, kilofy, oskardy, wiadra, taczki, 
ubijarka, 
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1.5.6. TRANSPORT

Środki transportu muszą posiadać aktualne badania techniczne, nie mogą powodować 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów. Środki transportu pod względem swych 
parametrów powinny być dobrane do warunków występujących na placu budowy i powinny być 
jak najmniej uciążliwe dla użytkowników budynku. Urobek ziemny będzie  transportowany 
samochodem samowyładowczym. Dowóz materiałów samochodem dostawczym. Załadunek, 
transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu 
drogowego. Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych. Materiały firmy 
Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną 
osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające 
cement należy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno polimerowe a 
także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w 
zadaszonych magazynach umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków 
atmosferycznych i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, które należy 
zlokalizować w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. . Przy składowaniu materiałów 
zachować odległość od ogrodzenia 0,75 m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiędzy 
składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały 
drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m. Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

1.5.7. WYKONANIE ROBÓT
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
a. wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z  kamieni, gruzu itp.(jeśli takie 
prace występują), przejęcia protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

b. koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku 
stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi należy przedsięwziąć 
odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia.

c. sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych ( wykazują zdolność do 
zmiany objętości a więc skurczu i pęcznienia pod wpływem zmian wilgotności ).

d. wykopy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić
rowami poza teren robót,
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W czasie wykonywania  robót ziemnych należy:

a. przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zależnego od rodzaju i kategorii gruntu.

b. ściany wykopów  tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku.

c. w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym a
napotkane przewody podziemne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

-do chwili zasypania wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi
-wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 

- W wykopach większych niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) 
w odległościach nie większych niż 15m.

-Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów)należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiska tymczasowych zależnie od zagospodarowania 
terenu.
-Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu ,który nie będzie użyty do zasypania ,powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wykonanie izolacji pionowej  p/wilgociowej fundamentów i ścian fundamentowych

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych.
 Przygotowanie podłoża
System hydroizolacji z zastosowaniem masy Dickbeschichtung może być wykonywany na 
wszystkich mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych 
częściach budowli np. na betonie i bloczkach
betonowych, cegle ceramicznej. Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, 
smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być powierzchownie suche, 
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Spoiny należy uzupełnić równo z licem ściany. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw 
należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 
dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni 
optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym – 
wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na  ławach 
fundamentowych powinny być sfazowane. W narożnikach należy wykonać fasety uszczelniające.

 Faseta uszczelniająca
Styk  ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez wykonanie fasety 
uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości 
ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na 
oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po 
ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną 
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warstwę szlamu uszczelniającego Dichtschlamme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego
pojemnika. Wsypać 25 kg Dichtschlamme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż 
osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych 
ilości wody zarobowej. Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Dichtschlamme na całą 
powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.
Przygotować zaprawę Sperrmortel w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie 
około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się konsystencję 
gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć mniejszej ilości 
wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym 
narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm 
(ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej 
powinien wynosić 3-5 cm.
Zużycie:
0,02 kg/mb Kiesol, 0,20 kg/mb Dichtschlamme ,3,00 kg/mb Sperrmortel

 Zabezpieczenie cokołu
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej poziomu 
terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później bitumicznej powłoki 
hydroizolacyjnej.
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat 
Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
Dichtschlamme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg 
Dichtschlamme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po 
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję 
odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej.
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Dichtschlamme na całą powierzchnię techniką 
szlamowania
używając miękkiego pędzla.
Zużycie:
0,10 kg/m2 Kiesol
1,50 kg/m2 Dichtschlamme
Zużycie dodatkowo w przypadku poźniejszego tynkowania:
1,50 kg/m2 Dichtschlamme + obrzutka

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na 
odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść 
preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający Dichtschlamme, w pasie o szerokości równej 
szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy 
dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny 
dylatacyjnej na górnym końcu aby zapobiec osuwaniu się. Wykonywana później powłoka 
uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej.
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Zużycie:
1,10 mb/mb Fugenband
0,05 kg/mb Kiesol
1,00 kg/mb Dichtschlamme
Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną
Sposób gruntowania zależy od przewidywanego obciążenia wodą oraz od rodzaju materiału 
ściennego stanowiącego podłoże.
-Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wody przesiąkającej
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.
Zużycie:
0,10 kg/m2 Kiesol

Powłoka hydroizolacyjna z materiału Dickbeschichtung
Materiał Dickbeschichtung jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie wymaga 
dodatkowego mieszania. Masa Dickbeschichtung nakładana jest metodą szpachlowania w dwóch 
warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. Drugą warstwę 
hydroizolacji Dickbeschichtung układa się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na 
uszkodzenie. Zaleca się nakładać pierwszą warstwę pacą stalową ząbkowaną z ząbkami 
trójkątnymi o wysokości 4 mm. Drugą warstwę nakładać pacą stalową gładką.
Jeżeli do nakładania pierwszej warstwy użyje się pacy ząbkowanej, co istotnie ułatwia zachowanie
wymaganej grubości, należy pamiętać aby powierzchnię na świeżo wygładzić. Drugą warstwę 
można nanosić dopiero gdy pierwsza wyschnie. Należy  na bieżąco kontrolować grubości warstw i
staranność wykonawców
Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków obciążenia 
wodą. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, należy nakładać materiał 
jedynie w zalecanej grubości warstwy (nigdy nie powinno wykonywać się faset uszczelniających z 
emulsji bitumicznych .Powłoki bitumiczne grubsze niż 10 cm nie wysychają na całej grubości i 
mogą spłyną).
Zużycie:
Wilgoć gruntowa i woda nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 Dickbeschichtung

Ochrona na czas zasypywania wykopu 
Ponieważ hydroizolacje Remmers są bardzo elastyczne, konieczne jest ich zabezpieczanie na czas 
zasypywania wykopów. Warstwy ochronne nie powinny być trwale sklejone z hydroizolacją aby 
nie przenosiły na nią ruchów gruntu dlatego należy założyć  trójwarstwową matę Remmers DS 
Systemschutz. 

Izolacja pozioma p/wilgociowa ścian fundamentowych
Zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej do osuszania budowli polega na wywierceniu w 
osuszanym murze otworów iniekcyjnych, najkorzystniej o średnicy 20 mm i długości równej 
grubości muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory wierci się w jednej linii, równolegle do poziomu 
podłogi, w odstępach co 10-15 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jeśli pozwala na to 
odpowiednia długość wierteł) oraz pod kątem 15 - 30° do poziomu. Następnie w wywiercone 
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otwory wlać około 0,5 l wody dla lepszego zwilżenia muru w strefie zamierzonej iniekcji, a potem 
możliwie szybko wprowadzić metodą grawitacyjną mieszaninę wody, cementu portlandzkiego i 
aktywatora krzemianowego w określonych proporcjach wagowych podanych przez producenta.

Wymagania dotyczące w  ykonania drenażu  

Wykop przed ułożeniem rury drenarskiej należy odpowiednio przygotować, wypełnić jego dno 
warstwą min. 150 mm grubego żwiru o średnicy zastępczej ø 32 mm. Nie należy stosować  
materiału o ostrych krawędziach, który może uszkodzić samą rurę lub filtr. Rurociąg drenarski 
wykonać z rur perforowanych PVC lub  PE o średnicy minimalnej DN 100 mm i ułożyć  ze 
spadkiem minimum 0,4-0,5%.. Woda odprowadzana będzie grawitacyjnie ze studzienki 
osadnikowej o pojemności minimum 35 dm3 do odbiornika- kanalizacji deszczowej. Dostęp do rur 
drenarskich zapewniają studzienki inspekcyjne. Należy stosować rury drenażowe z filtrem 
mineralnym z włókien polipropylenowych (PP). Rury z filtrem PP nadają się do każdego rodzaju 
podłoża. Filtr PP jest materiałem syntetycznym odpornym na proces biodegradacji. Drenaż ułożyć
20 cm poniżej górnej krawędzi  ławy fundamentowej. W drenażu zastosować filtry z materiałów 
mineralnych, takich jaki żwir płukany o średnicy  ø 32 mm i  grubości ok.30cm i geowłokninę. 
Obsypki filtracyjne wykonać na całym obwodzie rury drenarskiej i dobrze zagęścić poniżej i 
wokół rurociągu drenarskiego. Aby drenaż był skuteczny, należy wzdłuż zaizolowanych ścian 
fundamentowych i piwnic ułożyć warstwę filtracyjną. Odprowadzi ona wodę dopływającą w 
kierunku ściany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich. Warstwa filtracyjną ułożyć ze żwiru  i 
wykonać razem z obsypką filtracyjną. 

Zużycie rura perforowana – 55,0mb, Studzienki  szt.4

Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów
-zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (I s)0,97-1,0

-w czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
-w związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie .W 
przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, należy 
niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Nadzór Autorski.

 Kolejność  robót ziemnych 
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-wykopy zewnętrzne (umacnianie) po obwodzie do poziomu fundamentów należy wykonać 
ręcznie 

-usunięcie ziemi z wykopów zewnętrznych

-ułożenie drenażu systemowego 

-wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość > 1 km

-zasypanie (żwir płukany, ziemia rodzima, kostka betonowa) wykopów z ubijaniem warstwami 
30-40 cm

- Z uwagi na głębokość wykopu w celu zabezpieczenia ścian przed osunięciem gruntu: należy 
stosować elementy obudowy wg normy PN-B-10736.Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków. Górne krawędzie elementów przyściennych 
powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm w celu ochrony przed wpadaniem gruntu lub 
możliwością zalania wykopu wodami opadowymi, budowę należy zakładać stopniowo w miarę 
pogłębiania wykopu a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. Rozpory powinny być 
trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, należy prowadzić ciągłą kontrolę 
stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu.

1.5.8. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego
System zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej 
DICKBESCHICHTUNG w technologii Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunków 
technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie technologii w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, 
wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
-Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
-Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, 
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.
- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw masy bitumiczno-polimerowej.
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-Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania.
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z 
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w dzienniku budowy i księdze obmiaru. Kopia tej dokumentacji 
powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, 
nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy 
zostało przygotowane prawidłowo.
Kontrolę wykonania izolacji  powinno dokonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w 
miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc
W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bitumiczno-polimerowej należy koniecznie 
sprawdzić grubość świeżej warstwy i zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku innych
ustaleń wymaga się aby grubość świeżej warstwy hydroizolacji wynosiła co najmniej 4 mm w 
przypadku obciążenia wilgocią gruntową i wodą nie spiętrzająca się i co najmniej 5,5 mm w 
przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Badania należy wykonać w ilości co najmniej 20 na 
każde 100 m2 wykonanej
hydroizolacji. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem wyniki pomiarów należy 
zaprotokołować i dołączyć do dokumentów wymaganych przy odbiorze robót.
Na bieżąco należy kontrolować sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, zapewnienie 
stateczności wykopu, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, ułożenie drenażu, 
zagęszczenie zasypanego wykopu

1.5.9. JEDNOSTKA OBMIARU

m2 -gruntowanie, wykonanie powłoki hydroizolacyjnej (obmiar robót prowadzi się w 1 pokrytej 
powierzchni).
mb- faseta uszczelniająca.
Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia 
materiałów

m3 -wykopu i jego zasypanie, 

m3 -zużycie żwiru płukanego, 

mb- rury drenarskiej, 
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szt- studzienki 

1.5.10. ODBIÓR ROBÓT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć 
przed wykonaniem robót wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

1.5.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.10 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót według ceny 
wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; w przypadku 
fasety uszczelniającej płaci się za każdy mb wykonanej fasety, ułożenia drenażu za każdy mb i 
wykonanie i zasypanie wykopu za każdy m3.

1.5.12. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.) 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho

PN-80/B-10240 Pokrycia z papy i powłok asfaltowych – zmiana 1 BI 1011/82 poz. 86
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