
IV.7 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 

POKRYWCZE B.10.00.00 
Kod CPV  45261210-9 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania: Budowa zbiornika 
kontaktowego wody czystej na terenie Przepompowni wody w Sufczynie o pojemności ok. 500m3 
na działce nr 298. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
B.16.00.00. 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.3. Blacha cynkowa grub 0,6 mm 

2.4. Podkład pod papę termozgrzewalną Siplast Primer Szybki Grunt SBS 
2.5. Papa termozgrzewalna  
Papa asfaltowa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej siatką 
szklaną, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej 
krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwoną 
powłoką akrylową (SYNTAN) na którą nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy 
asfaltowej modyfikowanej SBS i żywicami, zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.  
Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI SYNTAN SBS”. 
Przeznaczenie i zakres stosowania:  wykonywanie warstwy wierzchniej w nowych lub podlegających 
renowacji wodochronnych pokryciach dachowych, w systemie jedno-lub wielowarstwowym 
2.5.1 Papa termozgrzewalna podkładowa  
2.6. Rynny dachowe i rury spustowe stalowe wraz z elementami dodatkowymi. 



Stosuje się rynny dachowe i rury spustowe stalowe o średnicach lub szerokościach określonych w 
dokumentacji projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak rynajzy, łączniki rynny, kolana, 
zaślepki końcowe itp. Łącznie rynien oraz rur spustowych oraz ich montaż do konstrukcji dachu 
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.1. Papa termozgrzewalna  
Papa asfaltowa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS 
 
Sposób układania: metodą aktywacji termicznej, wg zaleceń i instrukcji producenta 
 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0ºC,nie należy układać papy 
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
 
Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Extra Wentylacja 
Top 5,2 Szybki Syntan SBS powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych 
zawartych w instrukcjach producenta. 
 
Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać  
na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
 
Transport: rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy 
układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
 
5.1.2. Podkład pod papę termozgrzewalną 
Podkład Siplast Primer Szybki Grunt SBS to asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany 
kauczukiem SBS 
 
Sposób układania: Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, 
wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny 
sprzęt. Nie ma przeciwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub 
smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-
suchy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.3. Właściwości wyrobu papy termozgrzewalnej:

L.p Właściwości 
Metoda 

badania/klasyfikacja 
J.M. Wartość lub ustalenie 

1. Wady widoczne EN 1850-1 ----- 
wyrób pozbawiony 
wad widocznych 

2. Długość (*) EN 1848-1 m ≥ 5,0 

3. Szerokość (*) EN 1848-1 m 
≥ 0,99 

( 1,00±0,01 ) 

4. Prostoliniowość EN 1848-1 ----- 

odchyłka: ≤10 mm / 5 
m 

lub proporcjonalnie 
dla innych długości 

5. Grubość: EN 1849-1 mm 
5,2 (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 

5,4) 

6. Wodoszczelność 
EN 1928 
Metoda B 

----- 
wodoszczelna przy 

ciśnieniu 
400 kPa 

7. Reakcja na ogień EN 13501-1 ----- klasa E 

8. 
Wytrzymałość złączy na ścinanie 
-zakład podłużny, 
-zakład poprzeczny 

EN 12317-1 
N/50 
mm 

800 (-100 / +200) 
1000 (-100 / +200) 

9. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: maksymalna siła 
rozciągająca 
-kierunek wzdłuż, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 
N/50 
mm 

1000 (-0 / +200) / 
(1000 ÷ 1200) 

800 (-0 / +200) / (800 
÷ 1000) 

10. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wydłużenie 
-kierunek wzdłuż, 
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 % 
50 ± 10 
50 ± 10 

11. Odporność na uderzenie 
EN 12691 

Metoda A/B 
mm 

2000 
2000 

12. Odporność na obciążenie statyczne 
EN 12730 
Metoda A 

kg 20 

13. Stabilność wymiarów 
EN 1107-1 
Metoda A 

% ≤ 0,2 

14. Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 ºC ≤ -30 /30 mm 
15. Odporność na spływanie EN 1110 ºC ≥ 110 

16. Odporność na sztuczne starzenie 
EN 1109 
EN 1296 

ºC -25 ± 5 

17. Przyczepność posypki EN 12039 % 10 ± 10 
18. Przenikanie pary wodnej EN 13707 ----- μ=20 000 



 

5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Haki podrynnowe montować w 
odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny mieć wlutowane lub wmontowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe –jw. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. Rury spustowe z blachy powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub 
PCW kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność 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. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych obróbek, rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 



 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia powinien obejmować: 
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
B.10.01.00 Pokrycie z papy termozgrzewalnej . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 



 

10.  Przepisy związane 

 
 PN-EN 13707 + A2:2012  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie 

do pokryć dachowych – Definicje i właściwości 
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/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 


