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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian budynku metodą lekką – mokrą oraz stropodachu płytami 
termoizolacyjnymi 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
1.3.1 Roboty ocieplenia ścian budynku metodą lekką – mokrą obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny 
mineralnej metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robot w systemie CERESIT lub równoważnym. 
W skład tych robot wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z 
materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, lub płyt wełny mineralnej, warstwy 
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki 
mechaniczne czyli kołki posiadające atest. 
1.3.2. Roboty docieplenia stropodachu obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej wg 
przedmiaru robot. 
W skład tych robot wchodzi: przygotowanie istniejącej, starej powierzchni z papy poprzez 
usunięcie pęcherzy powietrza i oczyszcvzenie, mocowanie do powierzchni stropodachu systemu 
warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, lub 
płyt wełny mineralnej i warstw papy termozgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne czyli kołki 
posiadające atest. 
1.3.3. Wykonanie nowej opaski betonowej po uprzednim rozebraniu starej popękanej. 
1.3.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.3.5. Wymiana pokrycia z dachówki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
Podstawowe materiały izolacyjne. 
Do ocieplania używa się najczęściej dwóch podstawowych materiałów termoizolacyjnych: 
wełnę mineralną oraz polistyren ekspandowany zwany potocznie styropianem (na części podziemne 
budynku zaleca się polistyren ekstrudowany). Każdy z nich ma swoje wady i zalety, natomiast 
wszystkie cechują wysokie parametry cieplne, czyli niski współczynnik przewodzenia λ , przy 
jednoczesnym wysokim oporze cieplnym. 
 
2.2. Styropian (polistyren ekspandowany). 
To najczęściej wybierany rodzaj materiału termoizolacyjnego przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
domów jednorodzinnych. Swoją popularność zawdzięcza bardzo dobrym parametrom izolacyjnym 
(współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi od 0,045 do 0,033 W/(m2K). przy jednoczesnej 
niskiej cenie. Wysokie właściwości termiczne polistyren zawdzięcza swojej budowie, złożonej z 
granulek wypełnionych powietrzem (stanowi ono nawet 98% objętości styropianu). Decyduje to 
także o wadze styropianu. która należy do najniższych wśród materiałów izolacyjnych jedna paczka 
waży ok. 5 kg, dzięki czemu jest łatwa w przenoszeniu. Z niewielką masą płyt wiążą się także 
kolejne zalety tego materiału. Przede wszystkim nie obciążają one konstrukcji, są łatwe w montażu 
i nie wymagają stosowania dużej ilości łączników mechanicznych, co wpływa nie tyle na cenę 
systemu. ale przede wszystkim przyspiesza prace. Dodatkowo styropian charakteryzuje się niską 
nasiąkliwością wody, dzięki czemu jest odporny na jej działanie. 
Jednak styropian ma także cechy, które w pewnych sytuacjach mogą okazać się negatywne. Przede 
wszystkim cechuje się niską paroprzepuszczalnością , co oznacza. że wentylacja grawitacyjna w 
budynku może okazać się niewystarczająca. W domach energooszczędnych, o wysokich 
parametrach cieplnych. w których zamontowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 
problem ten nie występuje, a do poziomu paroprzepuszczałności przywiązuje się coraz mniejszą 
wagę. Bardziej istotną cechą styropianu jest jego słaba izolacyjność akustyczna, co oznacza. że 
ściany mogą nie tłumić dźwięków z zewnątrz w wystarczającym stopniu. Jeśli jednak do budowy 
muru użyje się ciężki materiał konstrukcyjny, nie będzie to miało takiego znaczenia. Styropian jest 
także mało odporny na ogień i zaliczany jest do przedostatniej kategorii E, pod względem 
łatwopalności. Plonie w temperaturze już ok. 80°C, topiąc się, co może być przyczyną 
rozprzestrzeniania pożaru (płonące krople mogą spadać na kolejne elementy budynku). Jednak 
styropian gaśnie po odsunięciu od źródła ognia. Styropian wykazuje się także minimalną 
odpornością na niektóre chemikalia, szczególnie te zawierające smolę oraz rozpuszczalniki 
bitumiczne i organiczne, a także olej opałowy i benzynę. Do uszkodzenia może dojść nie tylko przy 
bezpośrednim kontakcie, ale także w wyniku działania samych oparów rozpuszczalnikowych. 
Styropian oznaczany jest symbolem EPS , który zastąpił stare oznaczenie FS. Pojawiająca się za 
nim wartość oznacza grubość płyty a następna jej gęstość. Najbardziej miękki jest styropian o 
symbolu EPS 50-042 i używa się go przy ocieplaniu ścian metodą lekką suchą lub w ścianach 
trojwarstwowych. W metodzie bezspoinowej należy stosować styropian o większej gęstości EPS 
70-040 — EPS 100-36. Najtwardsze płyty EPS 200-036 i EPS 250-036 są rzadko stosowane. Warto 
też zwrocić uwagę, że przy wyższej gęstości, polepszają się parametry izolacyjne, a także zwiększa 
się twardość płyt. Dostępne są także płyty styropianowe z domieszką grafitu, który poprawia ich 
współczynnik przewodzenia ciepła λ bez zwiększania gęstości. Bardzo ważne jest, aby do 
ocieplania używać styropianu sezonowanego, dzięki czemu nie dojdzie później do powstawania 
naprężeń w płytach zamocowanych na ścianie. W ich wyniku, uszkodzeniu może ulec elewacja, a 
także mogą powstać szczeliny między płytami, które stanowić będą mostki termiczne. Niestety nie 
ma możliwości sprawdzenia jakości płyt styropianowych we własnym zakresie. Jedyne co można 
samemu potwierdzić to zgodność z wagą. 
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Według normy PN-BN--13163, minimalny ciężar styropianu wynosi: 
- dla EPS 50 minimum 11 kg/m3 
- dla EPS 70 minimum 13.3 kg/m3 
- dla EPS 100 minimum 17,5 kg/m3 
Polistyren ekspandowany - stare i nowe oznaczenia: 
EPS 50-042 SZCZELINA    - FS 12 
EPS 70-040 FASADA     - FS 15 
EPS 80-036 FASADA          - FS 20 
EPS 100-038 DACH/PODŁOGA    - FS 20 
EPS 200-036 DACH/PODŁOGA! PARKING - FS 30 
EPS 250-036 PODŁOGA! PARKING  - FS 40 
 
2.3. Wełna mineralna. 
Pod względem surowców używanych do produkcji, wyróżnia się dwa rodzaje wełny mineralnej: 
skalną o lepszej odporności na ogień oraz szklaną bardziej sprężystą. Poza tym oba rodzaje niewiele 
się różnią w zakresie pozostałych parametrów. Wełna mineralna jest bardzo dobrym izolatorem, 
zarówno cieplnym (jej współczynnik przewodzenia ciepła λ w zależności od gęstości objętościowej 
nie przekracza 0,042 W/(m2K)), jak i akustycznym (współczynnik pochłaniania dźwięków wynosi 
z reguły 1, co powinno być określone w kodzie na opakowaniu przy oznaczeniu AW, im wyższa 
wartość tego współczynnika, tym gorsze parametry akustyczne). Wełna mineralna stanowi także 
bardzo dobrą ochronę przeciwogniową, ponieważ zaliczana jest do materiałów niepalnych według 
normy europejskiej znajduje się w klasie A1, A2. Pod wpływem wysokiej temperatury i ognia, nie 
wydziela szkodliwych substancji oraz powstaje bardzo niewiele dymu (klasa s1). Nie tworzą się 
również płonące krople (klasa d0). Wełna mineralna jest też paroprzepuszczalna (współczynnik 
dyfuzyji pary wodnej δ dla wełny mineralnej wynosi 480 x 10 -4 (g/(m*h*hPa), czyli jest o ok. 50 
razy mniejszy niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych). Z drugiej strony jednak materiał 
ten dość łatwo wchłania wodę, a po zawilgoceniu traci swoje właściwości termoizolacyjne. Dlatego 
fabrycznie impregnowane są środkiem zmniejszającym ich nasiąkliwość. 
Do ocieplania ścian metodą bezspoinową stosuje się dwa rodzaje wełny mineralnej zwykłą, o 
rozproszonym układzie  włókien oraz lamelową, o poprzecznym układzie włókien. W pierwszym 
przypadku używa się płyt twardych o gęstości powyżej 120 kg/m3. Pojawiły się także płyty, w 
których zastosowane zostały dwie gęstości: z wierzchu płyta jest twardsza, dzięki czemu stanowi 
lepsze podłoże pod warstwę zbrojoną i tynk, natomiast pozostała część płyty jest bardziej miękka i 
sprężysta, przez co łatwiej jest przykleić ją do muru. Wierzch oznaczony jest specjalnym 
nadrukiem, ponieważ bardzo ważne jest naklejanie płyt odpowiednią stroną. Płyty lamełowe, 
chociaż mają nieco niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ , to charakteryzują się kilkakrotnie 
większą wytrzymałością na rozrywanie i elastycznością. Sprzedawane są w małych formatach 
(długość 120 cm, szerokość 20 — 40 cm), dzięki czemu zmniejsza się ciężar pojedynczej płyty. Do 
ich mocowania potrzeba też znacznie mniej łączników mechanicznych (w niektórych przypadkach 
można z nich nawet zrezygnować). Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla wełny mineralnej 
zwykłej i lamelowej: 
- Wełna mineralna zwykła, o rozproszonym układzie włókien: 0,036 – 0,039 W/mK 
- Wełna mineralna lamelowa, o prostopadłym układzie włókien: 0,041-0,042 W/mK 
 

2.4. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.5. Mocowanie podstawowe 
Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu. 
 
2.6. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2. 
 
2.7. Podkład pod tynk 
Systemowy środek gruntujący. 
 
2.8. Wyprawa tynkarska 
Systemowy tynk mineralny, akrylowy kolorowy lub biały dwukrotnie malowany farbą silikonową, 
Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
2.9. Elementy uzupełniające 
Listwy narożne , cokołowe. 
 
2.10. Zaprawa klejowa 
Sucha zaprawa mineralna do mocowania płyt do ściany oraz do zaciągnięcia siatki. 
 
2.11. Minimalne dane techniczne papy wierzchniego krycia :  

a) grubość                                                : 5,2 mm 
b) powierzchnia                                        : górna łupek naturalny 
                                                                : dolna foliowana 
c) wkładka nośna                                      : włóknina poliestrowa 250 g/m2 
d) wytrzymałość na rozciąganie                 :  wzdłużne min. 800 N/5cm 
                                                                : poprzeczne min. 700 N/5cm 
e) wydłużne przy zerwaniu                        : wzdłużne min. 35% 
                                                                : poprzeczne min. 35% 
f) łamliwość w niskich temp.                     : min. - 30°C 
g) temperatura mięknięcia                         : min. + 120 °C 
h) termiczna stabilność wymiarowa           : min. 0,1% 
i) kolor łupka                                            :  szary 
 

2.12. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie materiału użyte w procesie inwestycyjnym muszą być zgodne z PB o tych samych 
parametrach technicznych lub równoważne tj. innego producenta. 
 
2.13. Beton 

Beton do konstrukcji  obiektów kubaturowych i  inżynieryjnych musi  spełniać  następujące 
wymagania: 

1*  nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

2* mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PN-B-06250, 
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3* wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

4* wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

� z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^-5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

� za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określi ć doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze 
stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 
skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
� 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
� 450 kg/m  - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy   projektowaniu   składu   mieszanki   betonowej   zagęszczanej   przez   wibrowanie   i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą l ,3 Rb

G. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczać: 

� wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

� wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

� wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 1 6 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
� metodą Ve-Be, 
� metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

� ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
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� ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
2.14. Dachówka 

Dachówki muszą być w kolorze ceglastym; dachówki przeznaczone do krycia jednej połaci 

dachowej powinny być jednakowej barwy; dopuszcza się tylko różnice w odcieniu barwy. 

Folia wstępnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 g/m/24 h). 
 
2.15. Stolarka 

• Drzwi aluminiowo-szklane 

• Okna z PCV 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania termomodernizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania docieplenia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarką udarową, 
- palnikiem gazowym, 
- rusztowaniami elewacyjnymi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Transport materiałów 
- transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Zaprawa workowane 
można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
- transport płyt styropianowych i płyt z wełny mineralnej za pomocą samochodów ciężarowych. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1.  Warunki przystąpienia do robot 
- przed przystąpieniem do wykonywania robot dociepleniowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
5.2.1. Elewacja budynku powinna być: 
- bez ubytków tynku lub spoin miedzy cegłami, pustakami, 
- sucha nie pyląca, 
- umyta. 
5.3. Wykonywanie docieplenia 
5.3.1. Całość elewacji gruntujemy środkiem gruntującym ręcznie pędzlem ławkowcem. 
5.3.2. Montujemy listwę cokołową – startową do elewacji. 
5.3.3. Przygotowaną zaprawę klejową nakładamy na płyty termoizolacyjne na obrzeżach i za 
pomocą pacek w ośmiu miejscach na płycie. Tak przygotowaną płytę przyklejamy do ściany 
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wyrównujemy, zaczynamy od dołu elewacji (listwy startowej) i tak do zakończenia rzędu 
pierwszego. Kolejną warstwę powyżej przesuwamy o połowę płyty w celu zachowania mijanki 
miedzy spoinami. W węgarki okienne i drzwiowe wklejamy płyty o grubości mniejszej niż płyty 
elewacyjne. Szczeliny nie wypełnione wpuszczamy piankę montażową. 
Nierowności i uskoki płyt ścinamy długą szpachlą stalową. Osadzamy kołki plastykowe w płyty 
termoizolacyjne. 
5.3.4. Przygotowujemy siatkę docinamy na wymiar i za pomocą gwoździ od gory przypinamy do 
płyt i zaciągamy ją zaprawą klejową, po wykonaniu tej czynności demontujemy gwoździe, zakład 
siatki w miejscu połączeń to minimum 10 cm. W narożnikach montujemy listwy narożne a całość 
elewacji zaciągamy drugi raz zaprawą klejową. Po zakończeniu tych czynności nakładamy podkład 
tynkarski. 
5.3.5. Wykonanie nawierzchniowej warstwy elewacyjnej:  

− tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego 
− malowania dwukrotnego farbą silikonową, akrylową 

5.3.6. Wykonanie ocieplenia stropodachu  
Strop ocieplony płytami termoizolacyjnymi ułożonymi luzem jako warstwa termomoizolacyjna. 
Powierzchnia pod płyty powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Płyty na styk w taki sposób, 
aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża łącznikami mechanicznymi – 
dyblami systemowymi poprzez warstwę papy podkładowej. Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z 
warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do całej powierzchni, tworzyła równa i gładką 
płaszczyznę. 
W projektowanych robotach przewidziano: 
- wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe, attyki na obróbki z blachy 
stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,55 mm 
- wymianę istniejących rur spustowych oraz rynien dachowych na rynny i rury z blachy stalowej 
tytanowo-cynkowej grub. 0,55 mm (elementy systemowe). 
- wykonanie ocieplenia stropodachu wełną mineralną dachową i płytami ze styropianu 
mocowanych do podłoża za pomocą kołków systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy 
termozgrzewalnej grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa podkładowa; przy 
attykach i głowicach kominów ponad dachem należy przed wykonaniem pokrycia z papy 
zamontować izolacyjne kliny systemowe. 
5.3.7. Mocowanie rynien i rur spustowych. 
Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy. 
Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. Odległość uchwytów powinna 
wynosić 50 cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny 
w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna 
przekraczać 20 m, licząc odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
Układanie rur spustowych. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur 
większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie powinno 
być większe niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w 
ścianie.  
5.3.8. Pokrycie z dachówki. 

5.3.8.1  Wymagania ogólne dla podkładów 
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Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym 
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm.  Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.3.8.2 Podkład z łat pod pokrycie z dachówek ceramicznych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z dachówek ceramicznych należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

- łaty do wykonywania podkładu powinny mieć przekrój 38x50 mm; wymiar ten może być 
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych; wzdłuż okapu łaty powinny być 
grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do  linii  okapu,  za pomocą 
gwoździ ocynkowanych; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z 
rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki, 

- wzdłuż kalenicy i naroży należy umocować dodatkowe łaty do układania 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, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi 
do stosowania w budownictwie. 

5.3.8.3 Folia wstępnego krycia. 

W przypadku montażu folii wstępnego krycia należy przestrzegać następujących zaleceń: 
- pierwszy pas folii ułożyć równolegle do okapu i wyłożyć na obróbkę blacharską 

wchodzącą do rynny, 
- kolejne pasy folii trzeba odpowiednio połączyć - górny wyłożyć na dolny, tak by 

powstał 10-15 centymetrowy zakład, 
- w pionie folię łączyć na krokwiach - pionowe krawędzie folii trzeba wywinąć (jak 

rąbek leżący) i zamocować zszywkami do krokwi, 
- folię wokół kominów trzeba odpowiednio rozciąć i przymocować: najpierw przeciąć folię 

na krzyż, wywija na komin, a następnie przycina, tak by wywinięte na komin fragmenty 
folii miały 15-20 cm; nad kominem należy wykonać rynnę - w tym celu powyżej komina 
folię należy naciąć pod niewielkim kątem, a w rozcięciu umieścić pas folii, który należy 
wywinąć do góry i umocować do łaty, 
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- wzdłuż koszy należy ułożyć dodatkowy pas folii połączony z folią ułożoną na połaciach 
na co najmniej 10-15 centymetrowy zakład, 

- folię wysokoparoprzepuszczalną można ułożyć także na kalenicy, 
- jeśli dach nie wystaje poza ścianę szczytową należy ją ułożyć również na ścianie i 

zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, 
- na grzbiecie z sąsiednich połaci dachu należy położyć dodatkowy pas folii - analogicznie 

jak w przypadku kosza, 
- folię na otwory należy naciąć w kształcie litery H, nieco zwężonej ku dołowi i górną 

część przybić do  łaty nad otworem, a dolną do łaty pod nim, 
- wszystkie zakłady i uszkodzenia folii należy skleić taśmą do łączenia folii dachowych. 

5.3.8.4. Pokrycia z dachówki ceramicznej 
Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania podkładu , spadków połaci, deskowania zlewów ( koszy) dachowych i odbojów oraz po 
wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po 
otynkowaniu lub spoinowaniu kominów, osadzeniu masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. 
elementów przechodzących przez pokrycie dachowe i po wykonaniu obróbek blacharskich. 

Wymagania ogóle dotyczące pokryć z dachówki ceramicznej: 

W przypadku pokryć z dachówki ceramicznej należy stosować się do następujących zaleceń: 

- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5. l i 5.2 oraz 8.2.2, 

- krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy temperaturze nie niższej niż   
5 C utrzymującej się przez całą dobę; poza tym roboty przy układaniu dachówek nie powinny 
być prowadzone, gdy wy stępuj ą opady atmosferyczne, 

- dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur 
przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego 
brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym; odległość od sznura do dolnego 
brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać ± l cm; dopuszczalne 
odchyłki od kierunku poziomego -jak dla łacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na całej długości rzędu, 

- dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co 
najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany i nie 
przewiduje się założenia rynny w tym miejscu, końce dachówek na okapie powinny być 
wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

- 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 8 mm 

5.3.8.5. Wymagania w zależności od zastosowanego typu pokrycia. 
Pokrycia z dachówki ceramicznej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
polskich normach wyrobów (PN-71/B-10241) i wymaganiami producenta. 
 
 
 
5.4. Wymiana stolarki. 
Nowe drzwi i okna muszą utrzymać istniejący kształt i wymiar. Stolarka okienna profilu PCV ( 4 
do 10 komór), szklona szkłem zespolonym jednokomorowym o współczynniku K=1.0. W/m2k 
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Stolarka drzwiowa PCV.  Kolor nowej stolarki biały, identyczny jak kolor stolarki istniejącej. 
Montaż stolarki za pomocą pianki montażowej poliuretanowej oraz łączników mechanicznych. 
Wymiary stolarki należy sprawdzić na budowie. Po montażu należy uzupełnić tynki wewnętrzne 
szpalet okiennych i drzwiowych.  
 
5.5. Wykonanie opaski betonowej. 
5.5.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 

� ±2% — przy dozowaniu cementu i wody, 
� ±3% — przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 
2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

� w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40  cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

� przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, 

� przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników,  zamków i  stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, 

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

� kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
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� belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

� zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35oC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.5.3. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
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przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązuj ą następujące wymagania: 

� wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.5.5. Deskowania 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

� szybkość betonowania, 

� sposób zagęszczania, 

� obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

� zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

� zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

� zapewniać odpowiednią szczelność, 

� zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

� wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 
32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Zfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Badania w czasie robót 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.1.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.1.3. Odbiór końcowy docieplenia stropodachu polega na dokładnym sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania i stanu szczelności wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
6.2.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- kontrola jakości klejenia i mocowania płyt izolacji termicznej 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
W trakcie odbioru robot należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię docieplenia oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię stropodachu i pokrycia z dachówki oblicza się w metrach kwadratowych. 
Jednostką obmiaru jest l m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 
 
 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.2.   Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających i odbiorowi końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
8.3. Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych. Wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni docieplenia według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 
4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- docieplenie stropodachu płytami termoizolacyjnymi wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Warszawa 2002 


