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DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY, INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI
Inwestor:

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE

Lokalizacja:

WALCE,
działka nr 222, 223, 230 k.m. 2

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej(SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów
ociepleniowych (BSO) ścian budynków w zakresie PRZEBUDOWA ORAZ

ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH, INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE TRYBUNY,
INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ LEKKOATLETYCZNĄ,
SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ BUDOWĘ SZATNI
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie
bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych
powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w
ramach robót termo-modernizacyjnych. Ocieplenie, izolacje termiczne, izolacje
przeciwwodne, wykończenie zewnętrzne ścian zewnętrzny
1.3. Określenia podstawowe, definicje
W Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
PodłoŜe – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany. MoŜe być w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
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Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoŜe lub > warstwę zbrojoną, celem
regulacji(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna –materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa(masa) klejąca – materiał systemu do przeklejania materiału izolacyjnego
do podłoŜa.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej
do podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z
włókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę.
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi
fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe(startowe), kątowniki
naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
– słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.
1.4. Zgodność z dokumentacją
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
równorzędnym dowodem.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z róŜnych systemów
ociepleniowych.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”
2.1.Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
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producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- 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 ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót
ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą
Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztować i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do
nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego
oraz do podawania i nakładania mechanicznego, szlifierki ręczne, piły ręczne i
elektryczne, frezarki, wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), pace stalowe, z
tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, przyrządy miernicze,
poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
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Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST
„Wymagania ogólne”
Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych – montaŜ rusztowań
5.2.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
Ściany zewnętrzne istniejące – przygotowanie i kolejność wykonania robót
Przygotowanie ścian istniejących poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejących tynków
wraz z uzupełnieniem ubytków, wyrównanie ścian i ewentualne pokrycie chłonnych tynków
środkiem gruntującym, ocieplenie styropianem TERMOë o gr. 12 cm (gr.2 cm na
ościeŜach okien) z wykończeniem tynkiem organicznym barwionym w masie
Kolejność robót:
- montaŜ rusztowania
- demontaŜ rynien, rur spustowych oraz opierzeń,
DemontaŜ podokienników zewnętrznych,
Przygotowanie podłoŜa: oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń,
usunięcie odspoinowego i skorodowanego tynku,
- wypionowanie ścian,
- zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym,
- montaŜ instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,
- montaŜ listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem,
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeŜy,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- Gruntowanie,
- MontaŜ podokienników zewnętrznych,
- UłoŜenie wyprawy tynkarskiej,
- montaŜ rynien, rur spustowych oraz opierzeń,
- demontaŜ rusztowania

5.2.2. MontaŜ rusztowań
1. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami
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konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem
bezpieczeństwa.
2.MontaŜ rusztować, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie z
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.
3. UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnioną osobę.
4. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.
8. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Technologia wykonania – ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać wg ściśle wg
instrukcji producenta systemu. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynku metodą BSO”
stosując kompleksowe, systemowe rozwiązania posiadające wymagane aprobaty
dopuszczające system do stosowania w budownictwie, ściany kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem TERMOë gr. 12cm (gr. 2 cm na ościeŜach okien) z
wykończeniem tynkiem organicznym barwionym w masie wg przyjętego systemu ociepleń
ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, stosując:
a) zaprawa klejąca,
b) płyty TERMOë gr. 12 cm – współczynnik ë=0,032 W/mK mocowane dodatkowo kołkami
z trzpieniem stalowym – gr. 15 cm.
c) zaprawa zbrojąca,
d) siatka zbrojąca z włókna szklanego
e) podkład tynkarski
f) tynk mineralny
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólnie zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoŜa.
6.3. Badanie w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie
wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających
(ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu
kołków rozporowych
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
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- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
- malowania – pod względem jednolitości i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia
wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w
zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowana podłoŜa,
- prawidłowości wykonania ociepleń i szczegółów systemu ociepleniowego.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagana
ogólne”
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach
kwadratowych,
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy
przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania
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ogólne”
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze
styropianu(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/b-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badana przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz.
177 z późn. zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU ROZBUDOWANEGO
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)

7

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. a690 z późn. zmianami).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian – Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem wełny
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane,
2003 r.
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia

przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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