Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

ST 1.5. ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i wiatroizolacją połaci.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ST
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.:
- rozbiórką rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej,
- Pokrycie dachu – odtworzenie pokrycia dachu dachówką karpiówką ceramiczną oraz gąsiorów
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,7mm w kolorystyce określonej w dokumetacji.
- ułożeniem warstwy folia wiatroszczelnej.
- Wykonanie nowych kratek wentylacyjnych w nawie głównej 4 sztuki) z przeczyszczeniem
kominków wentylacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST 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, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
2.2 Rodzaje materiałów
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Materiały podstawowe
– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania
określone w PN-En 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w PN-EN 490:2000.
2.2.3. Materiały pomocnicze
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany,
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak:
taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania
mrozoodporności dachówek),
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką
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Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych)
normy PN-B12030:1996.
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód
opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki
ładunkowe powinny być składowane na paletach.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.5 Folia wiatroizolacyjna
Folia wysokoparoprzepuszczalna >1500 g/m²
nazywana również folią wstępnego krycia (FWK) lub membraną dachową,
pełni kilka istotnych funkcji:
− mogą stanowić tymczasowe pokrycie dachu (do 4 miesięcy) ułożona wg zaleceń producenta,
− chronią przed przeciekami,
− umożliwiają odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej,
− zapobiegają wydmuchiwaniu włókien z ocieplenia przez wiatr.
Najistotniejszym parametrem folii paroprzepuszczalnej jest jej zdolność do
odprowadzania wilgoci, przenikającej od strony wewnętrznej (z poddasza). Producenci
najczęściej definiują tę zdolność, określając ilość wody, która może przeniknąć
przez 1 m² folii w ciągu 24 godzin. Dla powszechnie stosowanych folii dachowych
wskaźnik ten wynosi 1000-3000 g/m² na dobę; folie takie uważane są za
wysokoparoprzepuszczalne. Spotyka się jeszcze folie o mniejszej
paroprzepuszczalności, ale w praktyce wychodzą one już z użycia przy
wykonywaniu pokryć dachowych. Trzeba jednak wiedzieć, że podawane przez
producentów wskaźniki paroprzepuszczalności nie w pełni odzwierciedlają
rzeczywistą zdolność do odprowadzania wilgoci. Badania prowadzone są bowiem w
zróżnicowanych, nieznormalizowanych warunkach, trudno więc porównywać
uzyskane w ich efekcie wyniki. Bardziej obiektywnym parametrem – podawanym
przez rzetelnych producentów – jest współczynnik paroprzepuszczalności Sd.
Określa on równoważną pod względem paroprzepuszczalności grubość warstwy
powietrza, wyrażoną w metrach. Dla folii wysokoparoprzepuszczalnych powinien on
wynosić nie więcej niż 0,05 m. Przy doborze folii dachowej należy również
uwzględnić jej wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza gdy docelowe pokrycie
zamierzamy wykonać dopiero po pewnym czasie. Trzeba wówczas zastosować folię
o dużej wytrzymałości na rozrywanie (powyżej 300 N dla próbki o szerokości 5 cm).
W obiekcie należy stosować folię o parametrach określonych w dokumentacji projektowej.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu który dopuszcza producent
pokrycia.
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4. Transport
Wg Specyfikacji Ogólnej ST 00.00 oraz wymagań producenta materiału.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne
5.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je
prac na dachu takich jak:
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego
układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.
5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są
następujące:
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze,
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej
długości dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynn
owych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,
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– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty
techniczne,
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury
powietrza.
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy
temperaturze nie niższej
niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być
prowadzone wtedy, gdy
występują opady atmosferyczne.
5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
dachówek powinien być
w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i
30 mm na całej długości rzędu.
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około
8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być
uszczelnione od strony zewnętrznej.
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie
powinny przekraczać 10 mm.
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niŜ 60
cm, zakończonym rąbkami lezącymi, wchodzącymi pod dachówkę.
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach
(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
5.6.1. Wymagania niezalene od typu pokrycia dachówką ceramiczną
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę),
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie
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może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą
PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach
rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową
ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce
okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub
ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy
zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeśli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny
być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W
tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o
długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała
większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie
większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki.
Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu a) Przy pokryciu dachówką karpiówką
(niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny
być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne
odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką
zakładkową ciągnioną i marsylką. b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek
powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm
na 1metrze długości i 3 cm na całej długości pasa.
5.6.2.4. Wielkość zakładów Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić
na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: – karpiówki
układanej pojedynczo 11-17 cm, – karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy
podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z
których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie
dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia
warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), – karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów
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24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być
podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), –
holenderki 7-13 cm, – zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, – zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu
pokrycia) i holenderką: – w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, – w strefie klimatycznej I tylko
na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować
dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub
tłoczoną: – w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, – w
strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej
panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III.
Sposób mocowania, jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN71/B-10241 oraz specyfikacja techniczną.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z
PN-71/B-10241.
5.7.Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową
5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową Krycie cementową dachówką
karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane
zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachówką cementową, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą
PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie,
nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach
rozwiązań systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia
powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).
5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką
zakładkową według PN-63/B-10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na
okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą
odeskowania. Jeśli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny,
końce dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej.
5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu Styki dachówek w rzędach poziomych,
prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków w sąsiednich rzędach o pół
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szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 10 mm przy kryciu dachówką
karpiówką podwójną i 5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową.
5.7.2.3. Wielkość zakładów Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić
na sąsiednie, niżej ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7
cm przy kryciu dachówką zakładkową. 5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat a) Przy kryciu
dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w rzędzie
poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie
przymocowane. b) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co
druga dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być
przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci
dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w każdym rzędzie. Sposób mocowania
powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno
być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką cementową.

5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorystyce okręslonej w dokumentacji gr. 0,7mm.
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z
obszaru dylatacji.
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.9.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B94702:1999
5.9.4. Rynny z blachy powinny być: a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, b) łączone w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, c) mocowane do
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uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, d) rynny powinny mieć
wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.5. Rury spustowe powinny być: a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, b) łączone w złączach pionowych na rąbek
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości, c) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w
odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały d) rury spustowe odprowadzające wodę do
kanalizacji

powinny

być

wpuszczone

do

rury

żeliwnej

na

głębokość

kielicha.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych 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 izolacyjnych, 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.
Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego
•

Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość
potwierdzona jest przez producenta.

•

Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i ST.

•

Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych

•

Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe.

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z
postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy.
Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

ST-1.5 str. 9

Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

6.2. Kontrola w trakcie robót
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii
wykonywania robót oraz prac zanikowych.
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:
•

Zgodności z dokumentacją projektową

•

Jakości zastosowanych materiałów

•

Jakości wyglądu powierzchni dachówki

•

Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających,
kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy
kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu.

•

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie ze specyfikacją

•

Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
–
–

dla robót pokryciowych jest m2 pokrytej powierzchni,
dla robót polegających na montażu rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien

lub rur spustowych.
- dla obróbek blacharskich jest m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
●

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

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,

–

jakości zastosowanych materiałów,

–

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

–

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
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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.

8.3 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.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 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.
8.4 Odbiór pogwarancyjny
Przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest
ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa płatności
Roboty pokryciowe
Płaci się za ustaloną ilość „m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
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–

uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa sposoby:
•

Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
robót wynikających z projektu.

•

Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej określonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo ustalone w umowie
między zamawiającym a wykonawcą.

10. Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. P
N-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na
ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB –
Warszawa 2004 r.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania
poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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