
ST-05 ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, izolacji 

przeciwwilgociowej, przewidzianych do realizacji w ramach zadania: 

„Dobudowa balkonów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gołdapi przy ul. Armii Krajowej 34” 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w pkt.1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji: 

 

• Przeciwwilgociowych  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowanie i wykonanie izolacji. 

Szczegóły dotyczące izolacji konstrukcji wg pkt 1.3 specyfikacji technicznej „Roboty betonowe i żelbetowe”. 

 

1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

1.5 Określenia podstawowe 
 

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 
 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed wilgocią. 
 

izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w dwóch 

miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy 

smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 

„Wymagania ogólne" 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1 Wymagania ogólne 
 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w dokumentach 

odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych. 

Wszystkie materiały zastosowane do robót izolacyjnych muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

 



 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
 

2.2.1 Podstawowe materiały do wbudowania i minimalne wymagania 
 

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  

• pionowej i poziomej -2 x lepik asfaltowy na zimno. 

Masy uszczelniające, modyfikowane tworzywami sztucznymi, grubowarstwowe, bitumiczne masy uszczelniające; 

przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

zagłębionych w gruncie części budynków i budowli; 

 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów izolacyjnych 
 

Wyroby do systemów izolacyjnych 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, 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 izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". Wykonawca 

przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Lepik nanosić pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem 

 

4. Środki transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 

stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i 

przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. 

 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 

tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

 

Lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących przed działaniem promieni 

słonecznych i z dala od grzejników.  

 

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

 

4.3. Wymagania dotyczące transportu 
 

Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji 

dla materiałów klasy lll a, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 

publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok drugiego najwyżej w dwóch 



warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem. Folię należy przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed przesunięciem i 

uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 - „Wymagania ogólne". 

 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z dyspozycją projektanta zawartą w dokumentacji wykonawczej. 

 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 
 

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych:  

 

• podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.,,  

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

• podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

fragmenty podłoża należy usunąć. 
 

5.2. Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne 
 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów 

izolacyjnych. 

 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowa pionowa 
 

Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe, 

czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna być zgodna z wymaganiami 

dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2.  

Łączna grubość powinna być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 

 
 

5.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
 

Izolacje z folii PE grubości minimum 0,2 mm -wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże jw. powierzchnia 

powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone lub sfazowane. Folie powinny być 
łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą taśmy do sklejania foli budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak poniżej. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 

budowy. 

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inżyniera. 

 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
 

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni  

• położenie każdej warstwy izolacji  

• ciągłość warstw 

 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na 

podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 



 

6.3. BHP i ochrona środowiska 
 

Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych 

stężeniach wybuchowe. 

 

Przy pracy z np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie 

składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad 

ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, 

muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie 

palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 

 

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 

podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT 
 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest m
2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
określone w ST- 00 „Wymagania ogólne" 

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 

•  sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

Roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe,   rozliczane są w m
2
 powierzchni izolowanej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy: 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2. Inne 
 



Instrukcja producenta 


