SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KATEGORIA - 45223100 – 7

MONTAŻ OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot montażowych obudowy z płyt warstwowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z:
- dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych i dachowych
- montażem obróbek blacharskich
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne wg STO
Do wykonania robot należy użyć następujące materiały:
- ścienna płyta warstwowa systemowa PW PWS-S PANELTECH lub równoważna:
płyta gr. 150mm, z rdzeniem ze styropianu w okładzinach obustronnych z blachy
stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5 mm, powlekana lakierem poliestrowym
(25μm); ocynkowane zgodnie z katalogiem producenta,
- uszczelki, obróbki blacharskie i profile systemowe,
- wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące,
- obróbki blacharskie: blacha ocynkowana, powlekana gr.0,7mm,
- pozostałe materiały konieczne do prawidłowego wykonania prac.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne wg STO.
Należy użyć sprzętu zalecanego przez producentów płyt.
Do cięcia płyt należy stosować pilarki drobno-zębne lub nożyce do blach. Stanowczo odradza
się stosowania przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych lub innych urządzeń, które
mogłyby doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Należy pamiętać, iż po przeprowadzonym
montażu zaleca się oczyścić powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłek stalowych.
Zanieczyszczenia te mogłyby bowiem doprowadzić do powstania korozji powłoki.
Ponadto zaleca się usunięcie folii ochronnej z płyt warstwowych przed upływem 14 dni od daty
dostarczenia wyrobu.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogólne wg STO.
Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu.
Za ewentualna utratę i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.
Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na całej
długości w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy
płyt obok siebie, płyty warstwowe w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt
Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch
wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to
aby nie uszkodzić płyt.
Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe i
utwardzone. Płyty należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze
styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów
tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie
płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być
większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy
pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500
mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.
3.5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne wg STO
Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach
łączników i przekładek. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i
montażu należy zamalować farba zaprawową. Roboty blacharskie z blachy stalowej
powlekanej, można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5°C
i przy prędkości wiatru poniżej 10m/s. Po przeprowadzonym montażu należy oczyścić
powierzchnię płyty z pyłu pianki i opiłków stalowych, ponieważ zanieczyszczenia te mogłyby
doprowadzić do powstania korozji powłoki.
3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Wymagania ogólne wg STO
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
Grubość płyty ±2mm
Długość płyty ±10mm przy L>3m
Odchylenie od prostokątności 1mm/1m, max 5mm
Wygięcie max 10mm
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów,
– sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników,
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– sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek blacharskich,
– sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń,
– stan i wygląd wbudowanych elementów.
7. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne wg STO.
7.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę.
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:

- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z
rdzeniem
7.2. Odbiór robót pokrywczych
Odbiór robot powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania warstwy pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych
materiałów, protokoły odbiorów.
Odbioru dokonać po zakończeniu robot i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robot z
zamówieniem.
Protokół odbioru zawiera
- ocenę wyników,
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy stalowej układanych na ciągły podłożu
PN-EN 508 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Karty techniczne użytych materiałów.
Instrukcje montażu producenta użytych materiałów.
Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału
termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
Właściwości
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoka organiczna naniesiona
w sposób ciągły.
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