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 SST-1.7.Obróbki blacharskie 
Kod  CPV 45261000-4-Obróbki blacharskie 
 
1.7.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obróbki blacharskiej. 
 
1.7.2. 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. 1Maja 44. 
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.  
 
1.7.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
- Demontaż istniejących rynien i rur spustowych , 
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
- Wykonanie obróbek blacharskich, 
- Założenie  zdemontowanych rynien i rur spustowych.  
 
1.7.4. MATERIAŁY 

1. Komplet systemu odwadniającego – rynny i rury systemowe (istniejące). 
2. Blacha cynkowo-tytanowa do obróbki blacharskiej.  
3. Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczególne tworzywo zarówno z punktu 

widzenia technicznego, jak i estetycznego, gdyż można ją wyśmienicie formować i 
przerabiać. Na jej powierzchni, pod wpływem warunków atmosferycznych, tworzy się 
samoczynnie warstwa ochronna, która powoduje wysoką odporność korozyjną nadając 
równocześnie estetyczny wygląd. Blachę cynkowo-tytanową cechuje niewielki 
współczynnik rozszerzalności termicznej, dobra odporność na przeginanie oraz wysokie 
własności mechaniczne, w tym duża odporność na pełzanie. Dzięki tym właściwościom 
blacha z cynk-tytanu znajduje zastosowanie na pokryciach dachowych, elewacjach, 
zabezpieczenia rozmaitych elementów budynków (attyki, gzymsy, parapety okienne itp.) 
oraz do produkcji systemów odwodnienia dachu. Najlepszym podłożem pod blachę 
cynkowo-tytanową są deski z tarcicy drewnianej, których odczyn pH zawiera się w zakresie 
4,5÷7,0. Warunek ten spełnia drewno z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna oraz 
buk i topola. Współczynnik rozszerzalności temperaturowej dla blachy cynkowo tytanowej 
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wynosi 0,022 mm/(m2°K). Przy bezpośrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z wodą 
spływającą z powierzchni bitumicznych  zachodzi niekorzystne zjawisko zwane korozją 
bitumiczną. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku stosowania metalowych systemów 
odwadniających i obróbek blacharskich pod dachami pokrytymi materiałami bitumicznymi 
np.: papami. Powierzchnia bitumiczna poddana oddziaływaniu promieniowania UV, wilgoci 
atmosferycznej oraz związkom chemicznym zawartym w powietrzu emituje agresywne 
związki chemiczne o kwaśnym odczynie, które w kontakcie z blachą wywołują  korozję 
cynku. 

4. Farba akrylowa na bazie żywicy akrylowej, wodno-rozcieńczalna  farba do malowania na 
bazie dyspersji żywicy akrylowej. Tworzy powłoki o dużej odporności na wpływ warunków 
atmosferycznych i mechanicznych. Chroni powierzchnie malowane przed wnikaniem 
wilgoci, jednocześnie umożliwia przenikanie powietrza. Cechuje ją znakomite właściwości 
kryjące. Nie jest toksyczna.  

 
1.7.5. SPRZĘT 

 Pomosty robocze, drabiny, rusztowania, nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy , 
młotek, poziomice, piony, łaty.  

 Sprzęt stosowany do robót dekarskich powinien być kompletny ,sprawny i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie przyjazny dla 
środowiska. 

 
1.7.6. TRANSPORT 

Samochód dostawczy, na placu budowy transport  ręczny. Przy przewozie środkami  
transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
1.7.7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami BHP , BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

a. System odwadniający dachu – rynny i rury spustowe pozostają bez zmian.   
b. Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. 

Rąbki stojące (łączenie)  wykonać z pasów blachy o grubości 0,6mm i szerokości  400mm. Na 
każdy rąbek należy przeznaczyć pasek o szerokości ok.70÷80 mm. Przy najczęściej stosowanej 
szerokości pasa (670 mm) efektywna szerokość krycia wynosi ok. 600 mm. Do zabezpieczenia 
powierzchni blachy cynkowo-tytanowej przed korozją bitumiczną zastosować produkty na bazie 
żywic akrylowych. 
Zużycie: blacha grubości 0,6mm-4,3kg/m2 
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Obróbkę blacharską z  blachy cynkowo-tytanowej należy zabezpieczyć farbami na bazie 
żywicy akrylowej. Przed pokryciem przygotować podłoże zgodnie z wytycznymi producenta.  
Zużycie: 6-8 m2/l. 

Założenie systemu odwadniającego (istniejącego) po wykonaniu robót. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm 

niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Zamontować jedną rurę spustową. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 
większych niż 10 m.  Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niż 3mm. 
 
1.7.8. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” pkt 
1.1.7. Poszczególne etapy wykonania obróbek blacharskich i założenia  systemowego  
odwodnienia dachu powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 
powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

a. Kontrolą bieżącą będą podlegać :sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót-badanie polega 
na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad jak: 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy-badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta blachy. 

 Sprawdzenie rynien-badanie polega na sprawdzeniu na zgodności z właściwą normą 
wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych 
odcinków rynien. 

 Sprawdzenie  czy rynny nie mają dziur lub pęknięć.  
 Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 
 Sprawdzenie rur spustowych –badanie polega na sprawdzeniu zgodności z normą połączeń 

w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, barku odchyleń od 
prostopadłości i kierunku pionowego. Odbiór powyższych prac dokonać poprzez wpisy do 
dziennika budowy. 

 sprawdzenie czystości po zakończeniu robót 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty blacharskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć  usterkę. Materiały 
przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.7.9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”.  
Jednostką  obmiarową dla niniejszej specyfikacji 
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- montaż  i malowanie obróbek blacharskich – m2 
- montaż rynny i rury –mb 
 
1.7.10. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano  w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”.  
Poszczególne etapy robót blacharskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
dokumentacji powykonawczej po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w części ST – 00 “Warunki Ogólne” punkcie 1.0.10. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
1.7.11. 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 mb, m2 i szt. wykonania 
robót wpisanych do dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  
 
1.7.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót  
 Instrukcje i wytyczne wytwórców. 

Normy: 
 PN-84/H-92126 blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 
 PH-81/H-92900 cynk .Blachy, 
 PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 
w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery. 

 
Odnoszące się do odwodnień: 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
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 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

Inne 
 PN-EN 1991-1-4:2005 Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1–4: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania wiatru. 
 PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne 
- Obciążenie śniegiem. 
 PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli – Obciążenia stałe. 

 

UWAGA!!! 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  

 
 


