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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

ST 01  Renowacja pokrycia dachu 

 KOD CPV: 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywani a pokry ć i konstrukcji dachowych                                                          
45261210-9 – wykonywanie pokry ć dachowych 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont pokrycia dachu pokrytego membraną” 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie renowacji starego pokrycia dachu wykonanego w technologii eco-deck. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz  
za zgodność z przyjętą technologią, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie robót związanych z renowacją pokrycia dachu winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem renowacji pokrycia winny być wykonane wg przyjętej technologii . 
Przy wykonywaniu prac budowlach należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością przyjętej do wykonania technologii robót, w tym także z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót oraz 
zatwierdzonego harmonogramu prac. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do robót. 
 

2. Materiały 
 

2.1. membrana dachowa do bezspoinowego krycia dachó w 
- płynna masa do wykonywania powłok dachowych 
 

2.2  włóknina wzmacniaj ąca 
     - mata wzmacniająca w postaci siatki 

 
2.3. Obróbki blacharskie  
- blacha ocynkowana  grub. 0,65 -070 mm  

 
3. Sprzęt 

  
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez producenta do 
wykonywania tego typu powłok. 
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4. Transport 
 

 
4.1.Transport. 
 
- płynna masa do wykonania pokrycia powinna być pakowana w szczelnie zamknięte pojemniki 

 Masa roztworu w pojemniku nie powinna być większa niż 50kg. 
- mata wzmacniająca dostarczana na budowę w postaci zabezpieczonych folią rolek siatki 
 
4.2.Magazynowanie. 
- płynną masę – w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pozycji stojącej z dala  

od źródła ognia i elementów grzejnych 
-   rolki maty wzmacniającej układać poziomo.  
 

5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, oraz opis technologii w jakiej będą wykonywane roboty. 
 
5.2.Wykonywanie robót.  
1. przygotowanie powierzchni dachu do renowacji: 

• usunięcie luźnych części z powierzchni dachu 
• zmycie, w przypadku dużego zanieczyszczenia, powierzchni dachu myjką ciśnieniową 

(dopuszczalne jest przygotowanie powierzchni szczotką lub odkurzaczem). 
• wyrównanie powierzchni połaci dachu – likwidacja miejscowych nierówności 

2. ułożenie wzmocnienia istniejącego pokrycia włókniną, 
3. wykonanie obróbek elementów przechodzących pionowo przez dach oraz ścian attyk i 

maszynowni dźwigu na styku  z dachem 
3. wykonanie powłok membrany z płynnej masy. 
 
 Kontrola jako ści robót 
 
6.1.Kontrola jako ści materiałów  
1. Dostarczone na budowę materiały powinny byś odebrane przez Inspektora Nadzoru pod 
względem: 
- zgodności materiałów z założeniami przyjętej technologii wykonania robót, 
- pod względem stanu technicznego i fizycznego, 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym  
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
 
6.2.Kontrola wykonania robót  
W zakresie robót pokrycia dachu membraną : 
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z przyjętą technologią zastosowanych materiałów. 
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm.  
3. Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących 

przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy 
pokrycia dachu. 

4. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia membranowego należy 
przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na 
zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

5. Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
6. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia  można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili 

zakończenia robót. 
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7. Obmiar robót 
 

 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót remontu dachu jest m2 uwzględniający wykonanie czynności 
wymienione w pkt. 5.2. ST.  
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 
 
8.2.Odbiór cz ęściowy  
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 

robót pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności przygotowania i zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
 
8.3.Odbiór ko ńcowy  
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej  renowacji  

pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 

komisyjnie. 
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 

przedłożyć atesty i świadectwa dopuszczenia na wbudowane materiały. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego. 
 
 


