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1 .  D A N E  O GÓL N E  

1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu nawierzchni utwardzonej 
oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4 na terenie Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 1 S.A. na działce ewidencyjnej numer 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, 
obręb ewidencyjny 0001 Dęblin. 
 

1.2. Inwestor  

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR1 S.A. 
Oddział w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 4 
08-521 Dęblin  
 

1.3. Jednostka projektowa 

WIRCON SP. Z O.O. 
ul. Berberysowa 27 
05-816 Reguły 
tel.: 605 510 052 
www.wircon24.pl 
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
2.1. Remont nawierzchni utwardzonej 
Projektuje się demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową 
zlokalizowanej wzdłuż budynku nr 4 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych. Przewidziany 
do demontażu pas ma zmienną szerokość ok. 6,5-7,0m i ok. 163m długości. Projektuje się 
odtworzenie nawierzchni w istniejącym obrysie zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.2. 
niniejszego opisu dla nawierzchni jezdnych. 
Ponad to projektuje się demontaż fragmentów nawierzchni wraz z podbudową położonych w 
pasie trzech metrów wzdłuż dłuższego boku istniejącej nawierzchni. 
 
2.2. Obsługa komunikacyjna  
Nie projektuje się zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej. Dojazd do terenu objętego 
opracowaniem poprzez istniejący wjazd z ulicy Lotników Polskich.  
W miejscu włączenia się i styku projektowanych chodników i jezdni z chodnikami i jezdniami 
istniejącymi należy dopasować rzędne chodników do istniejących krawężników i istniejącego 
chodnika i jezdni. 
 
Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni: 
Dla nawierzchni jezdnych : 
Kostka betonowa, brukowa w kolorze ciemno szarym (grafitowym) 8,0 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4,0 cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 15,0 cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 20,0 cm 

Istniejący grunt zagęszczony do min Is=0,97  
RAZEM: 47,0 cm 

 
Dla chodnika dla ruchu pieszego: 
Kostka betonowa, brukowa w kolorze jasno szarym  6,0 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3,0 cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 15,0 cm 

RAZEM: 26,0 cm 
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Konstrukcje nawierzchni należy wykonać na podłożu niewysadzinowym grupy nośności G1. W 
przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych podczas prowadzenia robót ziemnych należy je 
wymienić i zastąpić piaskiem. Minimalny wskaźnik zagęszczenia Is=0,97. 
 
2.3. Zieleń 
Projektuje się dostosowanie ukształtowania terenów zielonych do projektowanych rzędnych 
terenowych w pasie trzech metrów położonych wzdłuż dłuższego boku nawierzchni 
przewidzianej do remontu. Na terenie opracowania nie projektuje się nasadzeń zieleni wysokiej. 
Teren zielony opracowania projektuje się obsiać trawą. 
 
2.4. Infrastruktura techniczna 
Nie projektuje się zmian w zakresie infrastruktury technicznej.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić rzędne posadowienia wierzchu 
studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz wpustów deszczowych 
i innych elementów infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie opracowania terenu i 
dostosowania ich rzędnych do projektowanego układu nawierzchni. 
 
3. BILANS WYKORZYSTANIA PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI TERENU OBJĘTEJ 
OPRACOWANIEM 
 

Nazwa  Część działki 4080/99 

powierzchnia utwardzona  1110,00 m2 

powierzchnia terenów zielonych  396,00 m2 

 
4. FORMA ARCHITEKTONICZNA  
Projektowany remont nawierzchni oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4  
nie powoduje zmian w zakresie formy architektonicznej. 
 
5. UKŁAD FUNKCJONALNY 
Projektowany remont nawierzchni oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4  
nie powoduje zmian w zakresie układu funkcjonalnego. 
 
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
Projektowany remont nawierzchni oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4  
nie powoduje zmian w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych. 
 
7. STAN ISTNIEJĄCY FUNDAMENTÓW I TECHNOLOGIA NAPRAWCZA 
 
Istniejący budynek którego projektuje się ocieplenie fundamentów zaprojekowany w technologii 
tradycyjnej. Konstrukcję główną stanowią prefabrykowane słupy i dźwigary żelbetowe. Całość 
posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych. Ściany zewnętrzne posadowione na 
ceglanych fundamentach nieizolowanych termicznie. Budynek w rzucie ma kształt prostokąta o 
wymiarach 25m x 163m i wysokości do 12m – budynek niski. Ze względu na niedostępność 
fundamentów od strony wewnętrznej budynku, projektuje się izolację ściany wschodniej budynku 
od strony zewnętrznej. Prace te należy wykonać przed wykonaniem remontu nawierzchni 
utwardzonej terenu bezpośrednio sąsiadującej ze ścianą. Obecnie ze względu na niezaizolowane 
fundamenty na ścianach w strefach przyposadzkowych pojawiają się zawilgocenia. Zakłada się 
rzędną posadowienia istniejącego budynku na głębokości ok. -1,5m p.p.t.  
 
Ze względu na istniejący stan ścian fundamentowych ceglanych – brak ich izolacji pionowej i 
poziomej, w celu wyeliminowania podciągania kapilarnego wody gruntowej projektuje się 
wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej oraz wykonanie izolacji pionowej. 
 
Hydroizolacja 
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Izolacja pionowa – przy użyciu mas bitumicznych np. Nafuflex Basic lub Nafudlex 2K-05 (wersja 
zimowa -5C). Przed nałożeniem masy należy na oczyszczony fundament zastosować warstwę 
szczepną np. Oxal DSHS do wys. min. 20cm ponad poziom terenu. 
Uwaga: W przypadku natrafienia na większe ubytki w murze należy wypełnić je zaprawą 
uszczelniającą Oxal SPM przed nałożeniem warstwy Oxal DSHS.  
Izolacja pozioma – zaprojektowana jako przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej z 
zastosowaniem środków na bazie silanów – np. Oxal HSL. 
 
Należy zachować ciągłość hydroizolacji.  
 

7.1. Izolacje pionowe fundamentów – ściany fundamentowe zewnętrzne 
Jako izolacje pionową zewnętrzna zaleca się, masę uszczelniającą bitumiczną taka jak: Nafuflex 
Basic  lub Nafuflex 2K-05 ( wersja zimowa -5C) 
 
Wykonanie izolacji pionowych fundamentowych : 
Izolacje na zewnątrz budynku należy wykonać przy użyciu mas bitumicznych  nie zawierających 
wypełniacza  z kulek polistyrenowych NAFUFLEX .Izolację wykonać  na wszystkich ścianach 
fundamentowych zewnętrznych. Warstwa izolacji powinna być ułożona na całej wysokości ściany 
fundamentowej tj. ok. 150cm poniżej poziomu terenu (do potwierdzenia na budowie) i 50cm 
powyżej poziomu terenu. 
 
Materiały: 
a)preparat do gruntowania –Nafuflex GIP  
b)zaprawa  do wyrównania podłoża – Oxal SPM 
c) warstwa szczepna – Oxal DS.-HS  
d) powłoka hydro izolacyjna – Nafuflex Basic 2  
e) faseta uszczelniająca - Oxal SPM 
f) taśma uszczelniająca do dylatacji lub przerw  – Nafuflex DBS 120 
 
Opis technologii: 
Przed przystąpieniem do właściwej naprawy podłoża należy usunąć stare powłoki oraz luźne i 
skorodowane części podłoża. 
Prace z zastosowaniem zapraw mineralnych  oraz powłoki hydroizolacyjnej Nafuflex Basic 2  
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C.  
Prace z zastosowaniem zapraw mineralnych  oraz powłoki hydroizolacyjnej Nafuflex 2K-05 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż - 5°C Jednocześnie temperatury otoczenia i 
podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace 
wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na 
opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować 
namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki 
ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 
 
Wymagania stawiane podłożu 
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 
przyczepność. W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże może być 
matowowilgotne. Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, 
mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod 
ciśnieniem, itp.). Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki 
uzupełnić materiałami naprawczymi, - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i 
nierówności, wystających wtrąceń itp. Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym 
materiałem jest Oxal SPM. Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego. W 
przypadku ubytków powierzchnie  wyrównać nakładając  zaprawę OXAL SPM. Wyrównanie 
podłoża zaprawami trasowymi doszczelni mur ceglany oraz zapewni ciągłość izolacji 
przeciwwodnej w odpowiedniej grubości. Po zagruntowaniu i wyrównaniu   na całej powierzchni 
należy ułożyć mineralną masę uszczelniającą OXAL DS.-HS .Zaprawę należy  ułożyć do 
wysokości 20/30 cm powyżej poziomu terenu.  Warstwę Oxal DS-HS nanosi się ławkowcem w 
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dużej ilości tak, aby powierzchnia została pokryta szczelnie. Rogi i łamane brzegi należy 
wykańczać szczególnie starannie. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić dopiero 
po wyschnięciu pierwszej warstwy  
 
Przygotowanie materiałów 
Oxal DS.-HS zarobić czystą wodą w ilości 4,5 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i 
mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do 
powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 
minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Nafuflex jest dostarczany w proporcjach gotowych do mieszania. 
Komponenty płynny i proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki 
niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. 
Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i 
ponownie przemieszać. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu 
czasu obróbki. 
 
Oxal SPM zarobić czystą wodą w ilości 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać 
za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy 
przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Technologia prac 
Pierwszym etapem po  zagruntowaniu  jest wyrównanie podłoża zaprawą tynkarską Oxal SPM . 
Przygotowaną zaprawę należy ułożyć na zagruntowanym  podłożu przy pomocy szpachli, kielni 
lub pacy stalowej. Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC(temperatura powietrza 
i podłoża). Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu 
tradycyjnych tynków z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. 
Kolejnym etapem jest uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, jeśli takie występują. Szczeliny 
dylatacyjne uszczelniać taśmą Nafuflex DB S, wtopioną na krawędziach w elastyczną powłokę 
izolacyjną Nafuflex . Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji, po czym w świeżą 
masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy izolacji pierwsza 
musi być związana. Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm Nafuflex DB S za 
pomocą masy hydroizolacyjnej. Po związaniu izolacji która służyła do wklejenia taśm, układamy 
wypełnienie, poprzez wprowadzenie sznura polipropylenowego. Następnie ponownie układamy 
taśmę zakrywając sznur, wykonując te same czynności. Po całkowitym związaniu izolacji służącej 
do wklejenia taśm możemy wykonać ostateczną powłokę hydroizolacyjną przy użyciu masy 
izolacyjnej Nafuflex . 
 
Pierwszą warstwę Nafuflexu  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby 
powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym 
przejściu nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można 
nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub pompa ślimakowa). 
Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa uszczelniająca 
Expert Proof była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną. 
Zalecana grubość powłoki w tym przypadku – 3 mm. 
 
Ochrona izolacji 
Jako warstwę termoizolacyjną można stosować poliestyren ekstrudowany o grubości 15cm, który 
będzie pełnił  funkcję ochronną ale także termiczną. Na styrodurze projektuje się ułożenie tynku 
na siatce a następnie tynku mozaikowego powyżej poziomu terenu i folii kubełkowej poniżej 
poziomu terenu. Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z 
izolacją. Właściwy jest np. piasek. Na obecnym Etapie projektu Inwestor nie zakłada docieplania 
ścian budynku powyżej partii cokołowej oraz prac na pozostałych ścianach zewnętrznych 
budynku. Aby zabezpieczyć izolację dolnej partii ściany w cz. cokołowej należy wykonać obróbkę 
blacharską w formie parapetu z blachy ocynkowanej gr. 1mm. 
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7.2. Odcięcie wilgoci zastosowanie  izolacji poziomej iniekcji –technologia OXAL  
 
Sprzęt i akcesoria: 
a) pompa iniekcyjna 
b) paker iniekcyjny 
 
Opis technologii: 
W celu odtworzenia izolacji poziomej proponujemy wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji 
stosując środek na bazie silanów Oxal HSL w rozcieńczeniu 1:17 z wodą. 
Przeponę poziomą wykonuje się przy pomocy pompy do niskociśnieniowej iniekcji (ok. 10 bar), 
np.: membranowej, za pomocą pakerów osadzonych w murze, poprzez wprowadzenie preparatu 
iniekcyjnego. W przedmiotowym zadaniu dopuszcza się iniekcję jednorzędową. Montaż pakerów 
wykonać po nawierceniu otworów, jednorzędowo w odstępach 20cm, pod kątem ok. 300. Otwory   
w dwóch rzędach na przemian powinny się kończyć w odległości 5-8cm od lica muru. Otwory  
fi12. Zastosowany kąt  otworów może być zmienny o dostosowany  według  koniecznych potrzeb. 
W przypadku muru mieszanego odwierty należy wykonać w spoinach. Otwory  będą 
rozmieszczone nierównomiernie lecz należy zakładać że iniekowany pas muru będzie miał 
wysokość 30 cm. 
 
Przy bardzo nie jednolitych murach bardzo często występują spękania wewnątrz ścian które 
powodują utratę  materiału iniekcyjnego. Pompowany materiał ucieka w ziemię  przez szczeliny w 
murze. Bardzo istotne jest aby wówczas zastosować  zaprawę iniekcyjną  mikro cement OXAL 
VPIT  który jest  na bazie trasu  który  wypełnia nam wszystkie  w środku. Materiał  ma także 
właściwości uszczelniające co znacznie redukuje zużycie  właściwego materiału iniekcyjnego. 
 
OXAL VPIT tłoczy się w te same otwory przez które później będzie podawany materiał iniekcyjny. 
Po kilku godzinach następuje rozwiert otworu i zaczyna się tłoczenie właściwego materiału  
OXAL HSL    
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Otwory  należy wykonać w murze ceglanym tak, aby przewiercone zostały minimum dwie 
warstwy spoin poziomych. 
 
Wskazane jest przed przystąpieniem do iniekcji przedmuchanie otworów sprężonym 
powietrzem, bez oleju.   
Po wykonaniu iniekcji, otwory należy wypełnić suspensją  Oxal VP I T  -zaprawą  trasową   
 
Materiał powyższy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, stosuje się także do wypełniania rys i pustek w 
murze przed wykonaniem iniekcji. Wypełnianie rys, kawern, pustek odbywa się przy pomocy 
urządzeń iniekcyjnych. Przez wtłoczenie mikro trasu OXAL VPIT zabezpieczamy utratę płynu 
iniekcyjnego który może uciekać przez pustki w środku ściany  
Materiał iniekcyjny  wprowadzany jest  poprzez otwory które zostały nawiercone  dla potrzeb 
iniekcji . 
 
Przygotowanie materiałów: 
OXAL HSL: materiał  należy wymieszać z czystą wodą w stosunku:1:17 
 
OXAL VPIT: Trasową zaprawę iniekcyjną Oxal VP I T należy mieszać przy pomocy mieszadła 
wolnoobrotowego, Czas mieszania to min. 3 min. Zawartość worka należy wsypać do ok. 9-13 
litrów czystej wody i mieszać aż do powstania jednolitej masy. 
 
UWAGA: W powyższym opisie technologii zawarto materiały udostępnione przez Producenta 
produktów – MC-Bauchemie. W załącznikach do niniejszego opracowania zamieszcza się również 
informacje materiałowe i zalecenia wykonawcze dot. zaprojektowanych rozwiązań udostępnione przez 
Producenta, jednakże dopuszcza się zastosowanie rozwiązań przy użyciu wyrobów równoważnych o 
nie gorszych parametrach. 
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8. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
Rozwiązania materiałowe opisane zostały w punkcie 7 niniejszego opisu. 
 
9. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU  PRZEZ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE  
Projektowany remont nawierzchni oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4  
nie powoduje zmian w zakresie zapewnienia warunków dla korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. Jednakże projektuje się różnice poziomów nawierzchni nie większe niż 2cm. 
 
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Projektowany remont nawierzchni oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4  
nie powoduje zmian w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. 
 

11. UWAGI 
Projektowany zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. 
 

 
 
 

Reguły, luty 2021r. 
mgr inż. arch. Edyta Cieślińska 

uprawnienia nr MA/047/11 
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Nafuflex 2K-05 
Dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana
polimerem bitumiczna masa uszczelniająca KMB

Właściwości produktu:

•	przyjazna	dla	środowiska,	ponieważ	nie	zawiera	rozpuszczalników	
•	zawartość	krioskopowych	dodatków	umożliwia	stosowanie	masy	bitumicznej	w	miesiącach	zimowych
•	może		być	stosowana	w	temp.	do	-5°C	
•	zawiera	komponent	proszkowy,	który	przyspiesza	proces	schnięcia
•	o	dużej	elastyczności,	mostkuje	rysy	do	2	mm
•	zgodna	z	normą	DIN	18195

Zastosowanie produktu:

•	uszczelnienia	budowli	zgodne	z	normą	DIN	18195	cz.	4,5	i	6
•	jako	klej	do	płyt	ochronnych,	izolacyjnych	i	drenażowych

Sposób zastosowania:

Przygotowanie podłoża
Produkt	Nafuflex	2K-05	można	nanosić	na	
wszystkie	podłoża	mineralne.	Podłoże	należy	
przygotować	zgodnie	z	wytycznymi,	zawartymi	
w	normie	DIN	18195,	cz.3.	Wszelkiego	rodzaju	
ubytki	podłoża	zalecamy	wypełnić	zaprawą	Oxal	
SPM.

Powłoka gruntująca
Podłoże	należy	zagruntować	roztworem,	
przygotowanym	z	produktu	Nafuflex	2K-05	oraz	
wody,	rozcieńczonym		w	stosunku	1:10	Podłoża	
nasiąkliwe	lub	pylące	należy	zagruntować	za	
pomocą	Nafuflexu	GIP.

Mieszanie
Obydwa	komponenty	produktu	Nafuflex	2K-05	
należy	wymieszać	odpowiednio	w	stosunku	3:1	
za	pomocą	wolnoobrotowego	mieszadła	aż	do	
uzyskania	homogenicznej	masy	o	konsystencji	
pasty.	Czas	mieszania	min.	3	minuty.

Aplikacja
Nafuflex	2K-05	nakłada	się	równomiernie		w	taki	
sposób,	aby	nie	powstały	pory	powietrza.	Grubość	
warstwy	zależy	od	stopnia	obciążenia	wodą,	
oddziałującego	na	budowlę,	zgodnie	z	DIN	18195,	
cz.	4-6.	W	razie	konieczności	należy	zastosować	
siatkę	wzmacniającą	(Nafuflex	–	Spezialgewebe	
25NF).		

Pielęgnacja
Do	momentu	aż	izolacja	Nafuflex	2K-05	osiągnie	
odporność	na	działanie	deszczu	należy	chronić	
ją	przed	deszczem.	Dopóki	powłoka	całkowicie	
nie	wyschnie		należy	chronić	ją	przed	działaniem	
wody	i		ostrego	mrozu.	Wyschniętą	izolację	należy	
pokryć	specjalna	warstwą,	trwale	chroniącą		przed	
wpływem	szkodliwych		czynników	mechanicznych	
i	termicznych.	Dopiero	po	tak	przeprowadzonej	
pielęgnacji	wykop	można	zasypać.	Należy	unikać	
dłuższego	wystawiania	izolacji	na	działanie	
czynników		atmosferycznych,	ponieważ	może	to	
prowadzić	do	powstania	rys	na	powierzchni.	

Wskazówki
Dodatkowe	informacje,	dotyczące	stosowania	
izolacji	bitumicznych	znajdują	się	w	odrębnej	
broszurze	informacyjnej.

Wykonując	izolację	budowli	przy	zastosowaniu	
grubowarstwowej,	zmodyfikowanej
polimerem	bitumicznej	masy	uszczelniającej	
należy	stosować	się	do	wytycznych,	zawartych	
w	normie	DIN	18195,	jak	również	dyrektywy,	
dotyczącej	planowania	oraz	wykonania	izolacji	
grubowarstwowymi,	zmodyfikowanymi
polimerem	bitumicznymi	masami	uszczelniającymi	
(listopad	2011).	Krótkie	podsumowanie	
najważniejszych	rozdziałów	tejże	dyrektywy	
dostępne	jest	w	formie	odrębnej	broszury	
informacyjnej.
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 Parametr                            Jednostka miary Wartość Uwagi
 Gęstość	 g/cm³	 ok.	1,15	 wymieszany	materiał	

	 Stosunek	mieszania	 części	wagowe	 3:1	 emulsja	bitumiczna:proszek

	 Czas	zachowania	własności	 min.	 ok.	90		 przy	temp.	10°C	i	wilgotności	względnej	
	 roboczych		 	 	 powietrza	65%

	 Warunki	podczas	zastosowania	 °C	 od	≥	-5	 temp.	powietrza	(w	czasie	schnięcia)
	 	 	 od	≥	0	 temp.	powietrza	i	podłoża	(w	czasie	nakładania)
	 	 	 do	+	15

	 Czas	schnięcia	 dni	 2	 przy	temp.	15°C	
	 	 	 4	 przy	temp.	5°C
	 	 	 7	 przy	temp.	0°C
	 	 	 	 Czas	schnięcia	zależy	od	temperatury,	
	 	 	 	 wilgotności	powietrza,	podłoża	oraz	grubości	
	 	 	 	 warstwy	mokrej	i	w	zależności	od	tych	czynników	
	 	 	 	 może	być	krótszy	lub	dłuższy.	

	 Zużycie	materiału	 									 	 gr.	warstwy	mokrej	 													gr.	warstwy	suchej
																																																							 kg/m²														 4,8	 									4,2	mm																																		3	mm
																																																							 kg/m²	 6,6	 									5,7	mm																																		4	mm
	 	 	 	 W	zależności	od	właściwości	podłoża	oraz	
	 	 	 	 sposobu	wykonania	izolacji	powyżej	podane	ilości	
	 	 	 	 materiału	mogą	ulec	zmianie.

Dane techniczno-użytkowe produktu Nafuflex 2K-05:

	 Świadectwa	 Odporność	na	radon	(Uniwersytet	Kraju	Saary,	Homburg)

	 Sposób	dostawy		 hobok	28	kg,	1	paleta	(12	hoboków	po	28	kg)

	 Warunki	przechowywania	 Przechowywać	w	oryginalnie	zamkniętych	opakowaniach	przez	okres	
	 	 12	miesięcy	w	suchych	pomieszczeniach.	Chronić	przed	przemarzaniem.

	 Usuwanie	odpadów	 W	trosce	o	środowisko	naturalne	opakowania	należy	dokładnie	opróżniać	
	 	 a	następnie	postępować	zgodnie	z	zaleceniami,	zawartymi	w	naszej	karcie,	
	 	 dotyczącej	usuwania	odpadów.

Właściwości produktu Nafuflex 2K-05:

Uwaga! 
	Informacje	zawarte	w	niniejszej	karcie	technicznej	wynikają	z	naszych	doświadczeń	i	dotychczasowej	wiedzy,	nie	są	jednak	wiążące.	Należy	je	dosto-
sować	do	konkretnego	obiektu	budowlanego,	celu	zastosowania	oraz	rzeczywistych	warunków,	oczekiwanych	w	miejscu	zastosowania.	Oznacza	to,	że	
odpowiadamy	za	poprawność	tych	danych	w	ramach	naszych	Ogólnych	Warunków	Sprzedaży.	Wszystkie	zalecenia	naszych	pracowników,	odbiegające	
od	danych,	zawartych	w	naszych	kartach	technicznych	są	dla	nas	tylko	wtedy	wiążące,	gdy	zostaną	potwierdzone	pisemnie.	W	każdym	przypadku	należy	
przestrzegać	ogólnie	obowiązujących	zasad	sztuki	budowlanej.		

Wydanie	05/15.	Ta	karta	została	zaktualizowana.	Tym	samym	wszystkie	dotychczasowe	jej	wydania	tracą	ważność	i	prosimy	o		zaprzestanie	
korzystania	z	nich.	W	momencie	kolejnej	aktualizacji	niniejsze	wydanie	przestaje	być	obowiązującym.

Podane	informacje,	dotyczące	właściwości	produktu	są	wynikiem	badań	laboratoryjnych	i	mogą	różnić	się	w	praktyce.	
Właściwe	zastosowanie	musi	być	ściśle	określone	na	podstawie	badań	kontrolnych	stanu	konkretnego	obiektu.
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Nafuflex Basic 2 
(dawna nazwa Nafuflex 2K)

Dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana
polimerem bitumiczna masa uszczelniająca KMB

Właściwości produktu:

•	przyjazna	dla	środowiska,	ponieważ	nie	zawiera	rozpuszczalników	
•	zawiera	komponent	proszkowy,	który	przyspiesza	proces	schnięcia
•	o	dużej	elastyczności,	mostkuje	rysy	do	2	mm
•	odporna	na	radon
•	zgodna	z	normą	DIN	18195	oraz	EN	15814

Zastosowanie produktu:

•	uszczelnienia	budowli	zgodne	z	normą	DIN	18195	cz.	4,5	i	6
•	przy	wilgoci	gruntowej	i	wodzie	nie	wywierającej	ciśnienia
•	czasowo	spiętrzająca	się	woda	przesiąkająca																																					
•	woda	wywierająca	ciśnienie	
•	jako	klej	do	płyt	ochronnych,	izolacyjnych	i	drenażowych

Sposób zastosowania:

Przygotowanie podłoża:
Produkt	Nafuflex	Basic	2	można	nanosić	na	
wszystkie	podłoża	mineralne.	Podłoże	należy	
przygotować	zgodnie	z	wytycznymi,	zawartymi	
w	normie	DIN	18195,	cz.3.	Podłoże	powinno	
być	niezamarznięte,	suche	oraz	pozbawione	
wszelkich	zanieczyszczeń	(kurz,	olej),	oraz	rys.	
Matowo-wilgotne	powierzchnie	są	dopuszczalne.	
Wszelkiego	rodzaju	ubytki	podłoża	zalecamy	
wypełnić	zaprawą	Oxal	SPM.
Przeciwko	wilgoci	wywierającej	ciśnienie	
negatywne	należy	zastosować	mineralny	szlam	
uszczelniający	(np.	Oxal	DS-HS).	Wszelkiego	
rodzaju	ubytki	podłoża	>	5	mm	zalecamy	wypełnić	
zaprawą	Oxal	SPM.	W	miejscach	połączeń	ścian	
z	podłożem	należy	wykonać	fasetę	za	pomocą	
odpowiedniej	zaprawy	mineralnej,	proponowane	
jest	użycie	produktu	Oxal	SPM.	
Podłoże	należy	zagruntować	roztworem,	
przygotowanym	z	produktu	Nafuflex	Basic	2	oraz	
wody,	rozcieńczonym		w	stosunku	1:10	Podłoża	
nasiąkliwe	lub	pylące	należy	zagruntować	za	
pomocą	Nafuflexu	GIP.
Obydwa	komponenty	produktu	Nafuflex	Basic	
2	za	pomocą	wolnoobrotowego	mieszadła	
oraz	mieszadła	kotwicowego	aż	do	uzyskania	
homogenicznej	masy	o	konsystencji	pasty.	Czas	
mieszania	min.	3	minuty.

Aplikacja
Nafuflex	Basic	2	nakłada	się	za	pomocą	kielni	
równomiernie		w	taki	sposób,	aby	nie	powstały	
pory	powietrza.	Grubość	warstwy	zależy	od	
stopnia	obciążenia	wodą,	oddziałującego	na	
budowlę,	zgodnie	z	DIN	18195,	cz.	4-6.	
Jeśli	podłoże	jest	wilgotne,	oraz	występuje	woda	
niewywierająca	ciśnienia,	warstwa	musi	mieć	
przynajmniej	3	mm	grubości	(dwuwarstwowa).	
Przy	większych	wymaganiach	związanych	
z	obciążeniem	wodą	należy	nałożyć	warstwę	
o	grubości	przynajmniej	4	mm	(dwuwarstwowo)	
z	wkładką	wzmacniającą	(np.	Nafuflex	Grid	25	NF).
 
Pielęgnacja
Do	momentu	aż	izolacja	
Nafuflex	Basic	2	osiągnie	odporność	na	działanie	
deszczu	należy	chronić	ją	przed	deszczem.	Dopóki	
powłoka	całkowicie	nie	wyschnie	należy	chronić	
ją	przed	działaniem	wody	i	mrozu.	Wyschniętą	
izolację	należy	pokryć	specjalna	warstwą,	trwale	
chroniącą		przed	wpływem	szkodliwych	czynników	
mechanicznych	i	termicznych.	Dopiero	po	tak	
przeprowadzonej	pielęgnacji	wykop	można	
zasypać.	Należy	unikać	dłuższego	wystawiania	
izolacji	na	działanie	czynników		atmosferycznych,	
ponieważ	może	to	prowadzić	do	powstania	rys	na	
powierzchni.	
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 Parametr                            Jednostka miary Wartość Uwagi
 Gęstość		 g/cm³	 ok.	1,15	 wymieszany	materiał	 	 	 	 	

	 Czas	obróbki	 godz.	 	1-2	 przy	temp.	20°C	i	wilgotności	względnej	
	 	 	 	 powietrza	65%

	 Warunki	podczas	zastosowania	 °C	 ≥+5	 temp.	powietrza	oraz	podłoża	 	 	 	

	 Czas	schnięcia	 dni	 1-2	 przy	temp.	20°C	i	wilgotności	względnej	
	 	 	 	 powietrza	65%
	 	 	 	 Czas	schnięcia	zależy	od	temperatury,	
	 	 	 	 wilgotności	powietrza,	podłoża	oraz	grubości	
	 	 	 	 warstwy	mokrej	i	w	zależności	od	tych	czynników	
	 	 	 	 może	być	krótszy	lub	dłuższy.	

	 Zużycie	materiału	 									 	 gr.	warstwy	mokrej	 													gr.	warstwy	suchej
																																																							 kg/m²														 4,8	 									4,2	mm																																		3	mm
																																																							 kg/m²	 6,6	 									5,7	mm																																		4	mm
	 	 	 	 W	zależności	od	właściwości	podłoża	oraz	
	 	 	 	 sposobu	wykonania	izolacji	powyżej	podane	ilości	
	 	 	 	 materiału	mogą	ulec	zmianie.

Dane techniczno-użytkowe produktu Nafuflex Basic 2:

	 Kontrola	jakości		 Zgodnie	z	EN	15814

	 Sposób	dostawy		 hobok	28	kg,	1	paleta	(12	hoboków	po	28	kg)

	 Warunki	przechowywania	 Przechowywać	w	oryginalnie	zamkniętych	opakowaniach	przez	okres	
	 	 12	miesięcy	w	suchych	pomieszczeniach.	Chronić	przed	przemarzaniem.

	 Usuwanie	odpadów	 W	trosce	o	środowisko	naturalne	opakowania	należy	dokładnie	opróżniać.

Właściwości produktu Nafuflex Basic 2:

Podane	informacje,	dotyczące	właściwości	produktu	są	wynikiem	badań	laboratoryjnych	i	mogą	różnić	się	w	praktyce.	 
Właściwe	zastosowanie	musi	być	ściśle	określone	na	podstawie	badań	kontrolnych	stanu	konkretnego	obiektu.

Wskazówki
Dodatkowe	informacje,	dotyczące	stosowania	
izolacji	bitumicznych	znajdują	się	w	odrębnej	
broszurze	informacyjnej.
Wykonując	izolację	budowli	przy	zastosowaniu	
grubowarstwowej,	zmodyfikowanej
polimerem	bitumicznej	masy	uszczelniającej	
należy	stosować	się	do	wytycznych,	zawartych	

w	normie	DIN	18195,	jak	również	dyrektywy,	
dotyczącej	planowania	oraz	wykonania	izolacji	
grubowarstwowymi,	zmodyfikowanymi
polimerem	bitumicznymi	masami	uszczelniającymi	
(listopad	2011).		Krótkie	podsumowanie	
najważniejszych	rozdziałów	tejże	dyrektywy	
dostępne	jest	w	formie	odrębnej	broszury	
informacyjnej.

Uwaga! 
Wszelkie	informacje	zawarte	w	niniejszej	karcie	oparte	są	na	naszym	doświadczeniu	i	najlepszej	wiedzy,	jednakże	nie	mogą	być	traktowane	jako	
prawnie	wiążące.	Należy	bezwzględnie	każdorazowo	stosować	się	do	prawodawstwa	miejscowego,	w	zakresie	przeznaczenia	oraz	zastosowania	
w	obiektach	budowlanych.	Przy	spełnieniu	powyższych	wymogów	odpowiadamy	za	poprawność	przekazanych	informacji	w	ramach	naszych	Ogólnych	
Warunków	Sprzedaży,	Dostaw	i	Płatności.	Wszelkie	doradztwo	ze	strony	naszych	Współpracowników,	odbiegające	od	treści	naszych	kart	technicznych,	
jest	wiążące	jedynie	w	przypadku	pisemnego	ich	potwierdzenia.	W	każdym	przypadku	należy	stosować	się	do	ogólnie	obowiązujących	zasad	sztuki	
budowlanej.		

Wydanie	03/14.	Niniejszy	druk	został	zaktualizowany	pod	względem	technicznym.	Tym	samym	unieważnia	się	dotychczasowe	wydania	 
i	nie	wolno	ich	stosować.	W	przypadku	wydania	nowej	karty,	zaktualizowanej	pod	względem	technicznym,	niniejsze	wydanie	traci	ważność.
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Oxal DS-HS 
zaprawa uszczelniająca odporna na działanie siarczanów

Właściwości produktu:

 • wodoszczelny do 1,5 bar
 • wysoka odporność na działanie siarczanów
 • możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • zmniejszona przepuszczalność pary wodnej
 • znakomita przyczepność do podłoża
 • elastyczna konsystencja po zmieszaniu
 • możliwość nakładania jako masę półpłynną, plastyczną lub metodą natryskową

Zastosowanie produktu:

 • do uzupełniającego uszczelniania piwnic od wewnątrz – również przy ujemnym ciśnieniu wody do 1,5 bar
 • jako podłoże i dodatkowe uszczelnienie pod powłoki izolacyjne Nafufl ex
 • jako uszczelnienie strefy cokołowej
 • nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża
Przed naniesieniem Oxal DS-HS należy usunąć 
całkowicie luźne cząsteczki, znajdujące się na 
murze farby, stare tynki, kurz, brud, bitumy oraz 
inne materiały zmniejszające przyczepność. 
Kruche spoiny murarskie, spoiny z uszczelnieniem 
bitumicznym, spoiny przypodłogowe, otwarte 
rysy lub spoiny należy wyżłobić na głębokość co 
najmniej 2 cm. Następnie należy mur dokładnie 
oczyścić szczotką drucianą lub sprężonym 
powietrzem, po czym zamknąć spoiny Oxalem 
SPM. Rysy, którymi sączy się woda, trzeba 
wcześniej zamknąć specjalną zaprawą MC-Fix-ST.
Przy uszczelnianiu powierzchni należy oddzielić 
ściany wewnętrzne od zewnętrznych, aby móc 
wykonać uszczelnienie na całej powierzchni. 
Alternatywą jest zahamowanie kapilarnego 
transportu wody w obrębie połączenia ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu Oxal 
HSP metodą wtryskową.
Przy nieszczelnościach w obrębie łączenia 
podłoga / ściana należy ewentualnie usunąć 
jastrych w pasie o szerokości ok. 20 cm. Przy 
pomocy Oxal SPM wykonuje się następnie 
wyokrąglenia. Przy nieszczelnej płycie betonowej 
piwnicy należy całkowicie usunąć jastrych.
Przed naniesieniem Oxal DS-HS należy lekko 
namoczyć podłoże. Podłoże mineralne powinno 
być wilgotne, ale nie przesycone wodą; przy 

powierzchniach poziomych należy unikać stojącej 
wody.

Nanoszenie
Zawartość jednego worka Oxal  DS-HS wsypać 
do ok. 4,5 l czystej wody i mieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym, aż mieszanina osiągnie 
jednorodną konsystencję bez grudek, odpowiednią 
do urabiania. Należy przy tym zachować czas 
mieszania ok. 3 minuty. Oxal DS-HS można 
aplikować niezwykle oszczędną metodą 
natryskową. W przypadku pytań dotyczących 
tej metody prosimy skontaktować się z naszymi 
doradcami technicznymi. Podana ilość wody 
potrzebna do rozrobienia zaprawy jest wartością 
szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, 
zależnie od konsystencji urabiania. Należy 
zmieszać tylko tyle produktu, ile wystarcza na 
zastosowanie w ciągu ok. 30 minut.

Pierwszą warstwę Oxal DS-HS nanosi się 
ławkowcem w dużej ilości tak, aby powierzchnia 
została pokryta szczelnie. Rogi i łamane brzegi 
należy wykańczać szczególnie starannie. Druga 
i ewentualnie następne warstwy można nanosić 
tak jak masę półpłynną, tynk lub natryskiwać.
Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy 
uważać, aby poprzednia warstwa uszczelniająca 
Oxal DS-HS była odpowiednio wytrzymała, zanim 



MC-Bauchemie • ul. Prądzyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • Tel. (061) 28 64 500 • Fax: (061) 28 64 514
construction.chemicals@mc-bauchemie.pl • www.mc-bauchemie.pl

2

Uwaga! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy, jednak nie są wiążące. 
Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania domieszki i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, 
że odpowiadamy za prawidłowość tych danych jedynie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników 
odbiegające od danych z naszych instrukcji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie. 

Wydanie 03/09. Niniejsza karta katalogowa została opracowana technicznie. Dotychczasowe wydania są nieważne i nie mogą być używane. 
Niniejsza karta katalogowa traci ważność po ukazaniu się nowej, zmienionej edycji. 

Właściwości produktu Oxal DS-HS:

 Świadectwa Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0156/06/2007
  Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6294/2004 (Dichtament DS-HS)
 Warunki przechowywania W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych 
  opakowaniach przechowywać maksymalnie przez 6 miesięcy.
 Sposób dostawy Worek 25 kg
  1 Paleta (40 worków po 25 kg)
  Usuwanie odpadów Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba 
  całkowicie opróżnić z zawartości. Należy przestrzegać zaleceń 
  dotyczących usuwania odpadów, podanych w naszej karcie 
  informacyjnej, którą przesyłamy na życzenie klienta.

Dane techniczno-użytkowe Oxal DS-HS:

 Wielkość                         Jednostka miary  Wartość  Uwagi
 Zużycie  kg/m² ok. 1,7 na 1 mm grubości warstwy 
 Mieszanie  kg : l 25 : 4,5 Oxal DS-HS : woda
 Obrabialność godz. 24 przy +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Czas obróbki  min. ok. 30 przy +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Warunki obróbki °C ≥ +5  temperatura powietrza i podłoża 
    przed użyciem składować 24 h w temp. > +5°C
 Przyczepność do podłoża  βHZ MPa ok. 1,0 po 28 dniach
 Wytrzymałość na zginanie βBZ MPa ok. 0,6 po 7 dniach 
 Wytrzymałość na ściskanie βD MPa ok. 29,0 po 7 dniach 
 Nasiąkliwość W24 mm 0 
 Wnikanie wody  mm 0 

naniesie się następną. Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy uszczelniającej należy mechanicznie 
usunąć ewentualne przebijające sole przed 
położeniem drugiej warstwy.

Pielęgnacja świeżej zaprawy
Świeżo naniesioną zaprawę Oxal DS-HS trzeba 
chronić przed zbyt szybką utratą wody (słońce, 
wiatr, wysokie temperatury) w czasie twardnienia. 
Na zewnątrz należy świeżą zaprawę chronić 
również przed deszczem.
Uszczelnienia zewnętrzne wykopu pod budowę 
można wypełniać najwcześniej po 3 dniach 
(przy temperaturach od +20°C). Uszczelnione 
powierzchnie należy chronić przed zewnętrznymi 
uszkodzeniami. Do wypełniania wykopu 
pod budowę nie wolno używać przedmiotów 

spiczastych i o ostrych kantach, gruzu 
budowlanego, grubego żwiru, grysu itp.

Wskazówka
Stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać
z wodą ani ze świeżą zaprawą w celu ponownego 
zastosowania! Nie urabiać w temperaturach 
poniżej +5°C.
Należy przestrzegać obowiązującej wytycznej WTA 
4-6-98 „Uzupełniające uszczelnianie przyziemi
i fundamentów” oraz „Wytyczne planowania
i wykonania uszczelnienia budowli przy pomocy 
mineralnych zapraw uszczelniających”.
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Oxal DS fl ex 
dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniająca

Właściwości produktu:

 • elastyczny ze zdolnością pokrywania rys
 • wodoszczelny do 1,5 bar
 • wysoka odporność na działanie siarczanów
 • możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • znakomita przyczepność do podłoża
 • elastyczna konsystencja po zmieszaniu

Zastosowanie produktu:

 • jako izolacja zewnętrzna ścian w strefi e przyziemia  
 • do wykonywania izolacji pod okładziny ceramiczne
 • jako podłoże uszczelniające pod  powłoki bitumiczno - kauczukowe Nafufl ex 

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste i wolne od wszelkich 
luźnych części, oleju, kurzu i  innych materiałów, 
utrudniających przyczepność. Przed naniesieniem 
materiału Oxal DS. fl ex podłoże powinno być 
odkurzone i powierzchniowo suche, nośne 
i wolne od substancji działających rozdzielająco. 
W przypadku bardzo nierównego i porowatego 
podłoża zaleca się wyrównanie. Małe nierówności < 5 
mm muszą zostać uprzednio wypełnione przy pomocy 
Oxal DS. fl ex lub zaprawa mineralną DS. HS. 

Nanoszenie
25 kg Oxal DS fl ex /proszek/ należy połączyć, 
wolno dosypując, z 10 kg Oxal DS fl ex /emulsja/    
i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż 
mieszanina osiągnie jednorodną konsystencję bez 
grudek, odpowiednią do urabiania. Należy przy 
tym zachować czas mieszania ok. 2 minut.
Po czym pozostawić na ok. 5 minut i ponownie 
przemieszać. Oxal DS. fl ex można  nanosić 
niezwykle oszczędną metodą natryskową. 
W przypadku pytań dotyczących tej metody 
prosimy  skontaktować się z naszymi doradcami 
technicznymi.

Pierwszą warstwę Oxal DS. fl ex nanosi się 
pacą stalową lub ławkowcem w takiej ilości, aby 
powierzchnia została pokryta szczelnie. Rogi 
i łamane brzegi należy wykańczać szczególnie 

starannie. Drugą i ewentualnie następne warstwy 
można nanosić przy pomocy pacy lub pędzla po 
wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Pielęgnacja świeżej zaprawy
Świeżo naniesioną zaprawę Oxal DS. fl ex 
w okresie wiązania trzeba chronić przed zbyt 
szybką utratą wilgoci  (słońce, wiatr, wysokie 
temperatury). Na zewnątrz należy świeżą zaprawę 
chronić również przed deszczem.

Uszczelnienia zewnętrzne wykopu pod budowę 
można wypełniać najwcześniej po 3 dniach 
(przy temperaturach ok +20°C). Uszczelnione 
powierzchnie należy chronić przed zewnętrznymi 
uszkodzeniami. Do wypełniania wykopu 
pod budowę nie wolno używać przedmiotów 
spiczastych i o ostrych kantach, gruzu 
budowlanego, grubego żwiru, grysu itp.

Wskazówka
Stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać z wodą 
ani ze świeżą zaprawą w celu ponownego zastoso-
wania! Nie urabiać w temperaturach poniżej +5°C.

Należy przestrzegać obowiązującej wytycznej WTA 
4-6-98 „Uzupełniające uszczelnianie przyziemi 
i fundamentów” oraz „Wytyczne planowania 
i wykonania uszczelnienia budowli przy pomocy 
mineralnych zapraw uszczelniających”. 
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Uwaga! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy, jednak nie są wiążące. 
Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania domieszki i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, 
że odpowiadamy za prawidłowość tych danych jedynie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników 
odbiegające od danych z naszych instrukcji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie. 

Wydanie 03/09. Niniejsza karta katalogowa została opracowana technicznie. Dotychczasowe wydania są nieważne i nie mogą być używane. 
Niniejsza karta katalogowa traci ważność po ukazaniu się nowej, zmienionej edycji. 

Dane techniczno-użytkowe Oxal DS fl ex:

 Wielkość                         Jednostka miary  Wartość  Uwagi
 Zużycie  kg/m² ok. 2 na 1 mm grubości suchej warstwy 
 Mieszanie  kg : kg 25 : 10 Oxal DS fl ex : emulsja 
 Obrabialność godz. ok. 4-6 pomiędzy poszczególnymi warstwami
  godz. 24 przed położeniem okładzin ceramicznych przy 
    +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Czas obróbki  min. ok. 60 przy +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Warunki obróbki °C ≥ +5 temperatura powietrza i podłoża 
    przed użyciem składować 24 h w temp. > +5°C

Właściwości produktu Oxal DS fl ex:

 Świadectwa Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0768/02/2007
  Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7663/2008
 Warunki przechowywania W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych 
  opakowaniach przechowywać maksymalnie przez 12 miesięcy.
  Chronić przed przemarzaniem.
 Sposób dostawy Worek 25 kg
  1 Paleta (40 worków po 25 kg)
  Wiadro 10 kg
  1 Paleta (20 wiader po 10 kg)
  Usuwanie odpadów Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba 
  całkowicie opróżnić z zawartości. Należy przestrzegać zaleceń 
  dotyczących usuwania odpadów, podanych w naszej karcie 
  informacyjnej, którą przesyłamy na życzenie klienta.
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Nafufl ex DB S
taśmy uszczelniające S120 i S200 do systemu izolacji budowlanych 
 
Właściwości produktu:

 • elastyczne
  • odporne na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi
 • łatwe w stosowaniu 
 

Zastosowanie produktu:

 • połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli 
  (zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.)
 • szczeliny dylatacyjne
 • rysy w podłożu

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne i wolne od tłuszczy, 
resztek farb, luźnych cząstek i lodu.

Obróbka
Taśmy Nafufl ex DB S120 i S 200 są stosowane 
przy pełnokontaktowym uszczelnianiu 
i mostkowaniu szczelin i fug. Podłoże przed 
zastosowaniem taśm uszczelniających Nafufl ex 
powinno być  przygotowane odpowiednio do 
zastosowanego materiału uszczelniającego 
(bitum lub szlam).
Po przygotowaniu podłoża na obrzeża 
szczelin należy nałożyć warstwę materiału 
uszczelniającego o grubości 2-3 mm, po
czym wtopić ranty taśmy uszczelniającej. 
Przed nałożeniem drugiej warstwy materiału 
uszczelniającego, warstwa pierwsza musi związać 
(być sucha). Taśmy uszczelniające powinny być 
łączone na zakład ok. 10 cm i klejone 
ze sobą stosownym materiałem uszczelniającym.

Wskazówki
Długotrwała szczelność będzie osiągnięta, gdy
taśmy uszczelniające S 120 i S 200 nad szczeliną
będą miały formę Ω i będą połączone
bezszwowo z resztą izolacji. 
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Uwaga! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy, jednak nie są wiążące. 
Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania domieszki i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, 
że odpowiadamy za prawidłowość tych danych jedynie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników 
odbiegające od danych z naszych instrukcji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie. 

Wydanie 03/09. Niniejsza karta katalogowa została opracowana technicznie. Dotychczasowe wydania są nieważne i nie mogą być używane. 
Niniejsza karta katalogowa traci ważność po ukazaniu się nowej, zmienionej edycji. 

Właściwości produktu Nafufl ex DB S120; S200:

 Materiał TPE (termoplastyczny elastomer) pokryty z jednej  strony fi zeliną poliestrową 
 Warunki przechowywania Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach. 
 Sposób dostawy Rolka  10 i 50 m

Informacje o właściwościach bazują na badaniach laboratoryjnych i mogą w praktyce się różnić. 
Aby ocenić przydatność produktu w konkretnym przypadku należy przeprowadzić odpowiednie 
próby przydatności. 

Dane techniczno-użytkowe Nafufl ex DB S120; S200:

 Wielkość Jednostka miary               Wartość 
 Typ   Nafufl ex DB S120 Nafufl ex DB S200
 szerokość  mm  120  200
 Szerokość warstwy uszczelniającej  mm  70  140
 Grubość całkowita  mm                    0,75 
 Maksymalne ciśnienie wody  bar                     3,30
 Wydłużenie poprzeczne przy 25%  N/mm                    0,72 
 Wydłużenie poprzeczne przy 50%  N/mm                    1,10 
 Wydłużenie poprzeczne do zerwania %                     135 
 Odporność na działanie ozonu 
 (DIN 53509 cześć 1,ISO 1431-1)                   odporna
 Odporność na promieniowanie 
 UV (200 h)                   odporna    
 Odporność na temperatury       - 30 st. C  do + 90 st. C
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Oxal SPM 

Właściwości produktu:

 • wysoka odporność na działanie siarczanów
 • możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • zmniejszona przepuszczalność pary wodnej
 • znakomita przyczepność do podłoża
 • do grubości warstwy 6 – 50 mm
 • do nanoszenia kielnią, pacą metalową lub metodą natryskową

Zastosowanie produktu:

 • w połączeniu z Oxalem DS-HS do uszczelniania mokrych i zawierających sól murów 
 • do naprawy ubytków w murach
 • do tworzenia szczelnych wyokrągleń i faset
 • do uszczelniania spoin
 • nadaje się do podłoży mineralnych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń, 
luźnych cząstek, kurzu, oleju i innych materiałów 
uniemożliwiających przyleganie.

Kruche spoiny murarskie, spoiny z uszczelnieniem 
bitumicznym, spoiny przypodłogowe, otwarte 
rysy lub  spoiny należy wyżłobić na głębokość co 
najmniej 2 cm. Następnie należy mur dokładnie 
oczyścić szczotką drucianą lub sprężonym 
powietrzem, po czym zamknąć spoiny Oxalem 
SPM. Rysy, którymi sączy się woda, trzeba 
wcześniej zamknąć specjalną zaprawą MC-Fix-ST.

Przed nałożeniem Oxalu SPM należy nawilżyć 
podłoże. Przy podłożu słabo zasolonym, 
wilgotnym, ale nie nasyconym wodą, należy 
wetrzeć w nie szczotką warstwę sczepną Emcefi x 
Haftbrücke, stosując się do wskazówek zawartych 
w karcie katalogowej. Do świeżej, wilgotnej, ale 
nie mokrej warstwy sczepnej należy wprowadzić 
również świeżą zaprawę uszczelniającą Oxal SPM 
odpowiednią do szpachli.
W dalszej kolejności następuje uszczelnienie 
powierzchni przy pomocy Oxalu DS-HS.

Nanoszenie
Zawartość jednego worka Oxal SPM wsypać 
do ok. 3,0 l czystej wody i mieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym, aż mieszanina osiągnie 
jednorodną konsystencję bez grudek. Należy przy 

tym zachować czas mieszania ok. 5 minut. Podana 
ilość wody potrzebna do rozrobienia zaprawy jest 
wartością szacunkową, którą można odpowiednio 
zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji 
urabiania. Należy zmieszać tylko tyle produktu, ile 
wystarcza na zastosowanie w ciągu ok. 30 minut.

Oxal SPM można nanosić kielnią lub pacą 
metalową warstwami o grubości 6 – 50 mm. Przy 
grubościach większych niż 25 mm należy nakładać 
materiał warstwowo, przy czym drugą i każdą 
następną warstwę Oxalu SPM można nakładać 
dopiero wtedy, gdy pierwsza (poprzednia) warstwa 
już związała, ale jeszcze nie wyschła.
Gdyby pierwsza warstwa Oxalu SPM zdążyła 
wyschnąć, należy przed położeniem kolejnej 
warstwy zwilżyć ją, a następnie pokryć warstwą 
sczepną Emcefi x-Haftbrücke.

Pielęgnacja świeżej zaprawy
Świeżo naniesioną zaprawę uszczelniającą Oxal 
SPM trzeba chronić przed zbyt szybką utratą wody 
(słońce, wiatr, wysokie temperatury) w czasie 
twardnienia. Na zewnątrz należy świeżą zaprawę 
chronić również przed deszczem.

Wskazówka
Stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać z wodą 
ani ze świeżą zaprawą w celu ponownego 
zastosowania! Nie urabiać w temperaturach 
poniżej +5°C.

odporna na siarczany, gruboziarnista zaprawa 
uszczelniająca
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Uwaga! Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej wynikają z naszych doświadczeń i najlepszej wiedzy, jednak nie są wiążące. 
Należy je dostosować do danego obiektu budowlanego, celu zastosowania domieszki i lokalnych warunków eksploatacji obiektu. Oznacza to, 
że odpowiadamy za prawidłowość tych danych jedynie w zakresie naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia naszych współpracowników 
odbiegające od danych z naszych instrukcji są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy są potwierdzone pisemnie. 

Wydanie 03/09. Niniejsza karta katalogowa została opracowana technicznie. Dotychczasowe wydania są nieważne i nie mogą być używane. 
Niniejsza karta katalogowa traci ważność po ukazaniu się nowej, zmienionej edycji. 

Właściwości produktu Oxal SPM:

 Świadectwa Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6294/2004 (Dichtament SPM)
  Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0156/06/2007
 Warunki przechowywania W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych 
  opakowaniach przechowywać maksymalnie przez 12 miesięcy.
 Sposób dostawy Worek 25 kg
  1 Paleta (40 worków po 25 kg)
 Usuwanie odpadów Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba 
  całkowicie opróżnić z zawartości. Należy przestrzegać zaleceń 
  dotyczących usuwania odpadów, podanych w naszej karcie 
  informacyjnej, którą przesyłamy na życzenie klienta.

Dane techniczno-użytkowe Oxal SPM:

 Wielkość                         Jednostka miary  Wartość  Uwagi
 Zużycie  kg/m² ok. 1,85 na 1 mm grubości warstwy 
 Mieszanie  kg : l 25 : 3 Oxal SPM : woda
 Obrabialność godz. 24 przy +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Czas obróbki  min. ok. 30 przy +20°C i względnej  wilgotności powietrza 65%
 Warunki obróbki °C ≥ + 5 temperatura powietrza i podłoża 
    przed użyciem składować 24 h w temp. > +5°C
 Wytrzymałość na zginanie   MPa ok. 4,4 po 7 dniach
   MPa ok. 7,4 po 28 dniach
 Wytrzymałość na ściskanie   MPa ok. 25,7 po 7 dniach
   MPa ok. 32,2 po 28 dniach









OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 

Ja niżej podpisana/y: 

mgr inż arch. Edyta Cieślińska 

uprawnienia nr MA/047/11 

w specjalności architektonicznej 

należąca do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów 

pod numerem ewidencyjnym MA-2399 

 

 

mgr inż. Izabela Bykowska - Wojtysiak 

uprawnienia nr MAZ/0170/PBKb/15 

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

należąca do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

pod numerem ewidencyjnym MAZ/BO/0322/15 

 

 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z 

późn. zm), zgodnie z art. 20 ust. 4-ty. 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 

R E M O N T U  N A W I E R Z C H N I  U T W A R D Z O N E J  O R A Z  O C I E P L E N I A  
F U D N A M E N T Ó W  Ś C I A N Y  Z E W N Ę T R Z N E J  B U D Y N K U  N R 4   

 
sporządziłam/em  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Reguły, 29 styczeń 2021r. 

 



 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

  
R E M O N T U  N A W I E R Z C H N I  U T W A R D Z O N E J  O R A Z  

O C I E P L E N I A  F U D N A M E N T Ó W  Ś C I A N Y  Z E W N Ę T R Z N E J  
B U D Y N K U  N R 4   

 
n a  d z i a ł c e  e w i d e n c y j n e j  n r  4 0 8 0 / 9 9 ,   

j e d n o s t k a  e w i d e n c y j n a  0 6 1 6 0 1 _ 1 ,  o b r ę b  e w i d e n c y j n y  0 0 0 1  D ę b l i n  
 

                                              l u t y  2 0 2 1 ,  R e g u ł y   

  
 
 

 

I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  
O C H R O N Y  Z D R O W I A  

 
 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego:   

   

KATEGORIA XVIII – budynki magazynowe i produkcyjne 
Inwestor:   

 

  
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR1 S.A. 
Oddział w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 4 
08-521 Dęblin  
 

Jednostka projektowa:   

 

 
WIRCON SP. Z O.O. 
ul. Berberysowa 27 
05-816 Reguły 
tel.: 601 857 352, www.wircon24.pl 

Projektanci:   
 

Zagospodarowanie terenu i 
architektura: 

 mgr inż. arch. Edyta Cieślińska MA/047/11 
w specjalności architektonicznej 
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1 .  D A N E  O G Ó L N E   

Przedsięwzięcie: Projekt budowlano – wykonawczy  remontu nawierzchni utwardzonej oraz 
ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr4  

Adres: działki ewidencyjne nr 4080/99,  
jednostka ew. 061601_1 Dęblin, obręb ew. 061601_1.0001 Dęblin 

Inwestor: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR1 S.A. 
Oddział w Dęblinie 
ul. Lotników Polskich 4 
08-521 Dęblin  

Jednostka projektowa: WIRCON  SP. Z O.O. 
ul. Berberysowa 27 
05-816 Reguły 
www.wircon24.pl 
tel. 605 054 410 

 

2 .  P O D S T A W Y  O P R A C O W A N I A   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Projekt budowlano – wykonawczy  remontu nawierzchni utwardzonej oraz ocieplenia fundamentów 

ściany zewnętrznej budynku nr4  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 

 

3 .  Z A K R E S  I  K O L E J N OŚĆ  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  D L A  C A Ł E G O  Z A M I E R Z E N I A  

B U D O W L A N E G O ,   

3.1. Zagospodarowanie placu budowy 
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia właściwej wentylacji, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu 

budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, 

co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 

komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć  spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 

oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym 

niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 

schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z 

której mogą spadać 

przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 

powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku 

źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 

spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 

narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

  Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z 

podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 

sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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a) 3,0 m – dla linii  o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m – dla linii  i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 

odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 

sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 

odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia 

mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych 

urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden 

raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 

ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy 

urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  Należy zapewnić 

dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno 

– sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca 

dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 

zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z 

natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na 

każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 

utwardzone ulice, place itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 

otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 

marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25 °C. 
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Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 

pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

  Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym 

pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane 

wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 

zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach 

higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 

przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 

wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

  Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 

przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

  W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie 

może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
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- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

  W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na 

wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 

ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie 

większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 

postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 

ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
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3.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 

dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 

techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym. 

 

Kolejność wykonania robót określi Kierownik Budowy 

4 .  W Y K A Z  I S T N I E JĄC Y C H  O B I E K T Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Na terenie opracowania zlokalizowany jest budynek nr 4. Budynek w rzucie ma kształt prostokąta o 

wymiarach 25m x 163m i wysokości do 12m – budynek niski. Ze względu na niedostępność fundamentów 

od strony wewnętrznej budynku, projektuje się izolację ściany wschodniej budynku od strony zewnętrznej. 

Prace te należy wykonać przed wykonaniem remontu nawierzchni utwardzonej terenu bezpośrednio 

sąsiadującej ze ścianą. Obecnie ze względu na niezaizolowane fundamenty na ścianach w strefach 

przyposadzkowych pojawiają się zawilgocenia. Zakłada się rzędną posadowienia istniejącego budynku na 

głębokości ok. -1,5m p.p.t.  

5 .  W S K A Z A N I E  E L E M E N T Ó W  Z A G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I  M O GĄC Y C H  

S T W A R Z AĆ  Z A G R OŻE N I E  D L A  B E Z P I E C Z EŃS T W A  I  Z D R O W I A  L U D Z I .  

Istniejące sieci podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu w wypadku ich uszkodzenia przy pracach 

ziemnych.    

− Na terenie opracowania występuje instalacja elektroenergetyczna.  

− Na terenie opracowania występuje  instalacja kanalizacji teletechnicznej   

− na terenie opracowania występuje instalacja kanalizacji deszczowej  

− na terenie opracowania występuje instalacja ciepłownicza 

− na terenie opracowania występuje instalacja wodociągowa 

Na terenie inwestycji mogą występować  sieci i instalacje podziemne nie ujęte na mapie do celów 

projektowych. 
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6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT. 

• zagrożenia wynikłe podczas demontażu istniejących elementów  zagospodarowania terenu 

• okaleczenie narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi 

• zagrożenie związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych 

• zagrożenie podczas załadunku i rozładunku gruzu i materiałów budowlanych 

• zagrożenia porażenia prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego energią 

elektryczną 

7 .  W S K A Z A N I E  S P O S O B U  P R O W A D Z E N I A  I N S T R U K T AŻU  P R A C O W N I K Ó W  

P R Z E D  P R Z Y S TĄP I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  

N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 

pracą na danym stanowisku pracy. 

 Należy przeprowadzić instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w stosunku do 

każdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy  z odebraniem pisemnego potwierdzenia 

odbycia instruktażu od każdego pracownika. Potwierdzenia należy przechowywać w dokumentacji robót 

budowlanych do czasu zakończenia budowy i udostępniać przedstawicielom uprawnionych organów 

nadzoru inwestorskiego i inspekcji pracy. Za przeprowadzenie instruktażu i przechowywanie oświadczeń 

pracowników o przeszkoleniu czyni się odpowiedzialnym kierownika budowy. Istotą instruktażu winno być 

również zwrócenie szczególnej uwagi na dbałość o całkowite odseparowanie budowy od funkcjonującego 

otoczenia przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników okolicznych terenów.  

 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w 

zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane 

w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z 

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
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- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny powstania wypadków przy pracy: 
a) organizacyjne 
 1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 - nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 - niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 - brak nadzoru, 

 -  brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 - tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 - brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy ergonomii, 

 - dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 2) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 - niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 - nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 - brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

b) techniczne  

 1) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 - wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 - niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 - brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 - brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 - niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 2) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 - zastosowanie materiałów zastępczych, 

 - niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 3) wady materiałowe czynnika materialnego: 

 - ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
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 4) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 - nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 - niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Ogólne obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca zobowiązany jest: 

-Utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki 

ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

-Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

-Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz 

aktualne badania lekarskie. 

-Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 

- uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych prac. 

-Na terenie budowy winien stale znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej 

pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa 

dopuszczalności do stosowania w budownictwie. 

-Pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące 

dodatkowych zagrożeń. 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 

o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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                                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                                  SST- 01 

                                                           Roboty izolacyjne pionowe  

                                                          

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji wykonanych z  

dwuskładnikowych, elastomerowych mas uszczelniających: np. masa bitumiczna 

NAFUFLEX BASIC 2  lub NAFUFLEX 2K-05 w zadaniu realizowanym zgodnie z 

dokumentacją   izolacji pionowej wskazanej w określonych miejscach  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją techniczną 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

- izolacja ścian fundamentowych  

-izolację  strefy cokołowej  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST – 00 “Warunki Ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

“Warunki Ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacją  

techniczną występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

• a)preparat do gruntowania –Nafuflex GIP  

• b)zaprawa  do wyrównania podłoża – Oxal SPM 

• c) warstwa szczepna – Oxal DS.-HS  

• d) powłoka hydro izolacyjna – Nafuflex Basic 2  

• e faseta uszczelniająca - Oxal SPM 

3. Określenia podstawowe, definicje 

podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

poziomów powierzchni podłoża. 

warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni  

podłoża. 

warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

przyczepność powłoki ochronnej. 

faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i  

pionowych) 

grubowarstwowa, elastomerowa masa uszczelniająca  – elastyczna, dwuskładnikowa masa  

na bazie elastomeru , modyfikowana tworzywami sztucznymi , do wykonywania powłok  

wodochronnych.  

izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie  

hydrostatyczne  

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową,  

zasadami sztuki budowlanej,  zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów  

oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  

 

5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

5.1. Podłoże i materiały do przygotowania podłoża 

Hydroizolacja może być wykonywana na: 

• tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów.  

Część 1. Zaprawa tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymałości na  

ściskanie wynoszącej przynajmniej 6 MPa  

• murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek) 

• murze kamiennym 

 

Do naprawy/reprofilacji podłoża można przede wszystkim stosować materiały takie jak: 

• zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do 

 murów. Część 1. Zaprawa tynkarska 

• zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do  

murów. Część 2. Zaprawa murarska 

• zaprawa do wykonywania jastrychów zgodna z PN-EN 13813:2003 Podkłady  

podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania 

  Do wypełnienia pustek  
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Do gruntowania należy  stosować np. Nafuflex Gip :` 

Właściwości: 

wzmacnia podłoże 

ekonomiczny w użyciu 

bezrozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: 

do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 

do impregnacji podłoża pod systemy izolacji   

do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 

     Parametry techniczne: 

gęstość – 1,21 g/cm3 

proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 

temperatura aplikacji ≥ +50C 

zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 

 

5.2. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 

Warstwa szczepna  
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Izolacja przeciwwodna  

 

lub 

   

5.3. Woda 

Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zapraw naprawczych stosować można  

wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN  

1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 
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5.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne 

Na warstwy ochronne stosować można: 

• polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w  

budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie  

• polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w 

 budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane  

fabrycznie  

 

5.5. Przechowywanie materiałów 

Pojemniki z masą hydroizolacyjną przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w 

suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Taśmy przechowywać w chłodnych i  

suchych pomieszczeniach 

 

6. Sprzęt 

Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt  

i narzędzia:  

− do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane,  

szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do  

mycia hydrodynamicznego) 

− do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z  

mieszadłem koszyczkowym, 

− do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 

− do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless 

− do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 

 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót 

a. Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 
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Prace z zastosowaniem mas bitumicznych NAFUFLEX BASIC 2  wykonywać w temperaturze 

nie niższej  niż+5°C, . Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co 

najmniej o 3°C  

Prace z zastosowaniem mas bitumicznych NAFUFLEX 2K-05  wykonywać w temperaturze 

nie niższej  niż-5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej 

o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem 

ogólnych  zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne 

(mżawka,  deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) 

oraz  bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub 

wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, 

podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu 

wyschnięcia powłoki. 

b. Wymogi stawiane podłożu  

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 

 spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących  

zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko  

cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).  

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić. 

Ubytki w podłożu uzupełnić stosując OXAL SPM   

Pozostałe fragmenty wylicować  zaprawą trasową  odporną  na działanie siarczanów np. 

Oxal TKM-HS . - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i  

nierówności, wystających wtrąceń itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę  

hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze gruntowanie. 

Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest Oxal SPM.  

Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 

cm.  

Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała  

6%). 

 

c. Przygotowanie podłoża 

Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić  

Zaprawą  odporną  na działanie siarczanów np. Oxal DS.-HS   , zaleca się zlicowanie muru. - 

podłoże musi być równe, bez  ostrych krawędzi i nierówności,. 
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d. Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 

Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i  

proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym  

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie  

powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być  

zużyty w ciągu czasu obróbki .( 40-60 min) 

 

e. Wykonywanie  

Nafuflex   nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, 

 równomierną warstwą .W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch  

przejściach (pierwsza warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Druga warstwa nakładana  

jest po wyschnięciu pierwszej. 

Grubości warstwy i zużycie  4,15kg/m2/3mm 

 

8. Transport 

8.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00  

“Warunki Ogólne”. 

8.2.Szczegołowe wymagania dotyczące transportu 

Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 

zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00  

“Warunki Ogólne” . 

Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji,  

brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. 

Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 

 



10 

 

10. Przedmiar i odbiór robót 

Zgodnie z ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 7. 

 

11. Odbiór robót 

11.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 

11.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z umową. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

12. Rozliczanie robót i podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz 

podstawy płatności podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”, punkt 9. 

 

13. Dokumenty odniesienia 

– PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

– PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały  

– Właściwości i wymagania 

– PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa  

tynkarska 

– PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa 
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 murarska 

– PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z  

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  

92,poz. 881) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z  

2004 087)r. Nr 204, poz. 2  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr  

207, poz. 2016 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 

 z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych  

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu  

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm  

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z  

zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 02 

Roboty iniekcyjne – przepona pozioma, iniekcja niskociśnieniowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej ścian  

fundamentowych w powyżej poziomu gruntu  metodą iniekcji niskociśnieniowej wykonanych 

przy użyciu preparatów  silanowych np.: Oxal HSL lub   1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- wykonanie iniekcji niskociśnieniowej w ścianach fundamentowych powyżej poziomu gruntu 

-wykonanie iniekcji niskociśnieniowej w ścianach wewnętrznych powyżej poziomu posadzki  

Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu  

wykonanie bariery (przepony) przerywającej podciąganie kapilarne w murach wykonanych z  

cegły, murach mieszanych oraz murach z innych elementów drobnowymiarowych.  

Specyfikacja uwzględnia zastosowanie   preparatu do iniekcji: 

• Oxal HSL   

Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań  

dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań  
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dotyczących wykonania i odbiorów w.w. robót.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegołowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 

Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja  

Przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia w  

przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne.  

Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich  

właściwości blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać 

 na hydrofobizacji ścianek kapilar, na zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach  

jednocześnie. 

Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), 

 pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego  

w murze.  

Wilgoć podciągana kapilarnie -  zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu  

wilgoci przez mur (ścianę) 

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy  

materiału suchego wyrażony w %.  

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z  

otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego,  

wyrażony w %.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki  

ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

“Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują  

Niżej wymienione materiały podstawowe: 

– preparat do wykonywania przepon poziomych Oxal HSL lub o nie gorszych parametrach   

– szlam uszczelniający Oxal DS-HS lub o nie gorszych parametrach  

-zaprawa do wypełniania pustek Oxal VP I T lub o nie gorszych parametrach  

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

2.1. Oxal HSL 

Właściwości produktu: 

• silne działanie hydrofobizujące 

• bardzo dobre zdolności do penetracji w przegrodę 

• do stosowania w murach grubych 

• do stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią (stopień przesiąknięcia 

wilgocią ≤ 95%) 

• określony czas wiązania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywająca podciąganie 

kapilarne) 

 

Dane techniczne 

Baza    - silan 

Rozpuszczalnik  - brak 

Kolor    - bezbarwny 

Postać (konsystencja) - ciecz 

Gęstość   - ok. 0,96 kg/dm3 

Rozcieńczanie wodą          - od 1:16. 

Czas zużycia po rozcieńczeniu wodą 
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- do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności 

powietrza 65% 

Zużycie - zależy od zawilgocenia muru, przeciętnie ok 15 litrów 

mieszaniny na 1m2 rzutu poziomego muru 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 

    - od +50C do +350C 

2.2. Oxal VPIT 

Właściwości produktu: 

• systemowa zaprawa do wypełniania nawiertów, wykonywania wstępnej iniekcji 

wypełniającej pustki, do iniekcji rys w ścianach ceglanych i z kamieni naturalnych  

• o wysokiej odporności na działanie siarczanów  

• o dobrej penetracji w rysy o szerokości > 0,5mm 

• upłynniona 

• stabilna 

• wiąże bezskurczowo 

 

Dane techniczne 

Baza    - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo 

Kolor    - szary 

Ilość wody zarobowej  - 35% (7 litrów na worek 20 kg) 

Wydajność   - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje się ok. 14 litrów gotowej 

zaprawy  

Czas obróbki                         - ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności 

powietrza 65% 

Zużycie   - zależy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otworów 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 

    - od +50C do +350C 

 

2.3.  Oxal DS-HS – jednoskładnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniający o 

wysokiej odporności na siarczany. 

Właściwości: 
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• wodoszczelny do 1,5 bar 

• może być stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywającym powłokę od 

podłoża) 

• o wysokiej odporności na działanie siarczanów 

• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

• o wysokiej przyczepności do podłoża 

• do nakładania ręcznego lub natryskowego 

Zastosowanie: 

• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

• do wykonywania wannowej izolacji wewnętrznej pomieszczeń piwnic 

• do wykonywania uszczelnień strefy cokołowej 

Parametry techniczne: 

• proporcje mieszania – 25 kg składnika proszkowego : 4,5 litra wody 

• czas obróbki – ok. 30 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 

• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 

• przyczepność do podłoża – ok. 1 MPa 

• wytrzymałość na ściskanie – ok. 29 MPa 

• kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż – po kilku godzinach od wykonania 

poprzedniej (zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych) 

• wykopy fundamentowe można zasypać po 3 dniach od momentu wykonania 

hydroizolacji (przy temp. +200C) 

• zużycie: 

 zużycie materiału 

w kg/m2/mm 

izolacja  3,6/m2/2mm 

 

2.4. Woda  

Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować  

można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy  
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

produkcji betonu. 

 

2.5. Przechowywanie materiałów 

Preparaty do iniekcji przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i  

chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Zaprawę Oxal VPIT przechowywać w  

oryginalnie zamkniętym worku w suchym miejscu.  

 

3. Sprzęt 

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosować następujący sprzęt i  

narzędzia:  

− do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) –  

młotki, młoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp. 

− do wykonania nawiertów – wiertarki i wiertnice (w miarę możliwości pracujące  

bezwstrząsowo), szablony i przykładnice umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia,  

metrówka do ustalenia rozstawu i głębokości otworów, odkurzacz lub sprężarka powietrza do  

odpylenia otworów 

− do przygotowania preparatów i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z  

mieszadłem koszyczkowym, waga,  

− do wykonania iniekcji grawitacyjnej – lejki, pojemniki, itp 

− do wykonania iniekcji ciśnieniowej – typowe pompy do iniekcji,  

 

4.Transport 

Materiały do iniekcji pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach.  

Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub  

innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas  

transportu materiał musi być chroniony przed mrozem i długotrwałym oddziaływaniem  

bezpośrednio na opakowania promieni słonecznych. 
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Zaprawa do zasklepiania otworów pakowana jest w worki, które z kolei są konfekcjonowane  

na paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,  

wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku.  

Podczas transportu materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić  

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych  

luzem wykonuje się ręcznie. 

Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje  

możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych  

pojemnikach/cysternach.  

Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub  

biologicznie. 

 

5.Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne zalecenia  

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w 

skład których, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtórnej izolacji pionowej elementów  

zagłębionych w gruncie, i oraz wykonanie tynków renowacyjnych.  Prace iniekcyjne muszą  

być skoordynowane z pozostałymi pracami, oznacza to, że sposób wykonywania iniekcji  jest  

ustalany indywidualnie, dla każdego przypadku, dlatego należy ją wykonywać na podstawie  

dokumentacji projektowej robót renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.  

Podstawowym działaniem jest pobranie próbek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i  

stopnia zasolenia. Należy także określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem  

uwagi na obecność pustek i rys.  

Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji  

wstępnych.  Zabieg ten pozwala także na oszacowanie  czasu trwania nasycenia muru. 

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia  

wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów  

wytrzymałościowych konkretnego muru.  
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5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna . Pas muru w którym  

będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania),  

oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usuną  oraz doszczelnić  zaprawą  Oxal  

DS.-HS  

 

5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  

Za minimalną temperaturę wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zarówno powietrza i  

podłoża) przyjmuje się +5°C. Nie zaleca się wykonywania prac w temperaturze powyżej  

+35°C.  

Zaleca się, aby prace były wykonywane przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w  

wykonywaniu takich prac. 

Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie.  

Bezwzględnie wymagana jest bieżąca kontrola zużycie materiału iniekcyjnego. 

Podczas prac wykonywanych w wykopach należy zadbać o zabezpieczenie wykopów lub  

skarp przed obsunięciem się.  

 

5.4. Wykonanie iniekcji  

5.4.1. Przygotowanie materiałów do iniekcji 

Oxal DS-HS -zarobić czystą wodą w ilości 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego  

proszku) i mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym  

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie  

powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być  

zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Oxal HSL – iniekt zmieszać z czystą wodą w proporcji podanej w dokumentacji technicznej  

oraz p. 2.1. Przygotować tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w  

czasie podanym w p. 2.1. 

Oxal VPIT - zawartość worka (20 kg) wsypać do ok. 7 litrów czystej wody i mieszać  
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mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, półpłynnej  

zaprawy, bez smug, grudek i zbryleń. Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za  

pomocą niewielkiej ilości wody (tylko w momencie przygotowywania zaprawy). Przygotować  

tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.5. 

Uwaga: nie stosować zaprawy w temperaturze poniżej +50C. Materiału, który zaczyna wiązać  

nie wolno ponownie mieszać, gdyż nie osiągnie on docelowej wytrzymałości. 

5.4.2. Wykonanie nawiertów 

Nawierty wykonuje się w miejscach wskazanych przez dokumentację techniczną  

 otwory wierci się 10 - 25 cm ponad płytą posadzki. Rząd otworów musi przecinać  

przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  

Rozstaw otworów przy iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt  

nachylenia 30° - 45°. Każdy otwór powinien kończyć się ok. 5 - 10 cm przed licem muru.  

Średnica otworów przy iniekcji ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów –zaleca się  

12 mm 

Przy iniekcji dwurzędowej odległość między rzędami otworów nie może przekraczać 8 cm.  

Odległość między nawiertami w jednym rzędzie nie może przekraczać 20 cm. Muszą one  

być przesunięte o połowę rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu.  

Dla iniekcji dwustronnej głębokość nawiertu wynosi 2/3 grubości muru. 

Po wywierceniu otwory  należy odpylić przez odessanie lub przedmuchanie czystym  

sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, należy wykonać 

 wstępną iniekcję z zaprawy Oxal VPIT zgodnie z p. 5.4.5. 

Możliwe jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy poziomych nawicertach, należy je wówczas  

wykonać w spoinach poziomych muru.  

5.4.3. Iniekcja ciśnieniowa 

W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery. Iniekt wprowadzać pod ciśnienie, zgodnie z  

p.5.1. Należy trzymać się zasady: niskie ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy  

prowadzić do pełnego wysycenia muru wokół otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do  

spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wypływu iniektu, proces na  

tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną iniekcję z zaprawy Oxal VPIT,  
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Po zakończeniu procesu wysycania muru należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory  

zasklepić zaprawą Oxal VPIT.  

Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny  

przyległe do otworu należy je naprawić z zastosowaniem zaprawy Oxal SPM lub wykonać  

uszczelnienie pasa iniekcji stosując szlamy, np. Oxal DS-HS lub Oxal DS Flex. 

5.4.5. Wstępna iniekcja wypełniająca pustki 

Otwór wypełnić zaprawą Oxal VPIT. Po 24 godzinach zaprawę rozwiercić zgodnie z p. 5.4.2 i  

wykonać iniekcję ciśnieniową (p. 5.4.3.) lub grawitacyjną (p. 5.4.4.). Alternatywnie wykonać  

nowy otwór 4-5 cm powyżej i wykonać w nim kompletna iniekcję. 

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadają  

zaleceniom  dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w  

karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom podanym w p.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania  

materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie  

niewłaściwego przechowywania), 

– terminy przydatności podane na opakowaniach 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Należy sprawdzić stan techniczny muru, ocenić go pod względem wystepowania rys,  

spękań, kawern i pustek. Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie 

izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony.  

Przed rozpoczęciem iniekcji (dla iniekcji ciśnieniowej przed obsadzeniem pakerów)  

konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, głębokości i liniowości otworów.  

Sprawdzenie polega na porównaniu układu otworów z zaleceniami dokumentacji technicznej  

i wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić  
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przez pomiar z zastosowaniem calówki i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można  

sprawdzić przez przedmuchanie losowo wybranych otworów.  

Należy skontrolować sposób przygotowania materiałów do wykonania iniekcji poprzez  

porównanie z wymaganiami z p.5.4.1. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót sprawdzać należy: 

– czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1 i 5.3.  

– wygląd zewnętrzny materiałów 

Kontrola zużycia iniektu musi być prowadzona na bieżąco, należy zwracać uwagę na  

wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt małe lub zbyt wysokie zużycie preparatu do  

iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego i/lub nagły spadek ciśnienia na pakerze  

może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru o obmiaru robót  

Iniekcję oblicza się w metrach bieżących  zainiekowanej przegrody o konkretnej grubości, 

 zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja  

zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział  

2: Renowacja zabytków z dokładnością do 0,1 mb.  

 

8. Odbiór robót  

8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 

 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z umową. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

9. Rozliczanie robót i podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz 

podstawy płatności podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”, punkt 9. 

 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Normy i wytyczne 

– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 

– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 

– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit 

– PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

– PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

– PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie  

zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.. 

– PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 

budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych.  

 

10.1. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92,poz. 881) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087) 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr  

207, poz. 2016 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 

 z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu  

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm  

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z  

zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 

hydroizolacyjnej. Wtórne izolacje przegród w budynkach Wykonywane metodą 

iniekcji. Promocja 2006 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010) 

– KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-

Bauchemie (Koprin, 2008) 
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– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w 

praktyce. wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009) 

– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010) 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 03 

Roboty iniekcyjne – iniekcja strukturalna  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji strukturalnej ścian w miejscach 

wskazanych w dokumentacji   oraz w ścianie przyległej do sąsiadującej kamienicy metodą 

iniekcji niskociśnieniowej wykonanych przy użyciu preparatów  nisko lepkich  żywic hydro 

strukturalnych np. : np. Iniekt Gel 95 TR  lub innego o nie gorszych parametrach  w zadaniu 

realizowanym zgodnie z dokumentacją:   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

- wykonanie iniekcji strukturalnej w miejscach wskazanych w dokumentacja  jako  

wykonanie izolacji przeciwwodnej w murach wykonanych z cegły, murach mieszanych oraz 

murach z innych elementów drobnowymiarowych.  

Specyfikacja uwzględnia zastosowanie   preparatu do iniekcji: 

•Iniekt Gel  95TR- nisko lepka  żywica  hydrostrukturalna  lub o parametrach równoważnych  

Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań  

dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań  

dotyczących wykonania i odbiorów  robót.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”. 

Podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja  

Izolacja przeciwwodna strukturalna (wtórna izolacja pionowa) – bariera powstała na skutek  

wprowadzenia w przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) przenikanie wody z  

gruntu, mogąca być obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.  

Preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich  

właściwości tworzy blokadę przeciw ciśnieniu hydrostatycznemu. Działanie iniektu może  

polegać  na hydrofobizacji ścianek kapilar, na zwężeniu średnicy kapilar lub na obu  

sposobach jednocześnie. 

Paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), 

 pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego  

w murze.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki  

ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

“Warunki Ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują  

Niżej wymienione materiały podstawowe: 

– preparat do wykonywania izolacji strukturalnej Iniekt Gel 95TR  lub równoważny  

– szlam uszczelniający Oxal DS-HS lub równoważny 

-zaprawa do wypełniania pustek Oxal VP I T lub równoważny 
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Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

2.1. Wymagane właściwości i parametry techniczne: 

• Po związaniu zachowuje formę miękko-elastyczną, w kontakcie z wodą pęczniejąca 

• Wodoodporna 

• Odporna na cykle zamrażania i rozmrażania 

• Dobra przyczepność do suchego i wilgotnego podłoża 

• Spełnia wymogi UBA – systemy naprawcze przy kontakcie z wodą pitną 

• Ogólne dopuszczenie nadzoru bud. dla iniekcji w gruncie i wodzie gruntowej (iniekcja 

kurtynowa). 

 

Parametry techniczne  

  

 

2.  

Oxal VPIT 

Właściwości produktu: 

• systemowa zaprawa do wypełniania otworów , wykonywania wstępnej iniekcji 

wypełniającej pustki, do iniekcji rys w ścianach ceglanych i z kamieni naturalnych  

• o wysokiej odporności na działanie siarczanów  

• o dobrej penetracji w rysy o szerokości > 0,5mm 

• upłynniona 
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• stabilna 

• wiąże bezskurczowo 

 

Dane techniczne 

Baza    - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo 

Kolor    - szary 

Ilość wody zarobowej  - 35% (7 litrów na worek 20 kg) 

Wydajność   - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje się ok. 14 litrów gotowej 

zaprawy  

Czas obróbki                          - ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności 

powietrza 65% 

Zużycie   - zależy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otworów 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) 

    - od +50C do +350C 

 

2.3.  Oxal DS-HS – jednoskładnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniający o 

wysokiej odporności na siarczany. 

Właściwości: 

• wodoszczelny do 1,5 bar 

• może być stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywającym powłokę od 

podłoża) 

• o wysokiej odporności na działanie siarczanów 

• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych 

• o wysokiej przyczepności do podłoża 

• do nakładania ręcznego lub natryskowego 

Zastosowanie: 

• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 

• do wykonywania wannowej izolacji wewnętrznej pomieszczeń piwnic 

• do wykonywania uszczelnień strefy cokołowej 

Parametry techniczne: 
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• proporcje mieszania – 25 kg składnika proszkowego : 4,5 litra wody 

• czas obróbki – ok. 30 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 

• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 

• przyczepność do podłoża – ok. 1 MPa 

• wytrzymałość na ściskanie – ok. 29 MPa 

• kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż – po kilku godzinach od wykonania 

poprzedniej (zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych) 

• wykopy fundamentowe można zasypać po 3 dniach od momentu wykonania 

hydroizolacji (przy temp. +200C) 

• zużycie: 

 zużycie materiału w kg/m2/mm 

izolacja  3,6/m2/2mm 

 

2.4. Woda  

Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować  

można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

produkcji betonu. 

 

2.5. Przechowywanie materiałów 

Preparaty do iniekcji przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i  

chłodnym miejscu w temp. 5-25 °C. Chronić przed mrozem. Zaprawę Oxal VPIT –HS oraz 

 Oxal DS.-HS  przechowywać w oryginalnie zamkniętym worku w suchym miejscu.  

 

3. Sprzęt 

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosować następujący sprzęt i  

narzędzia:  

− do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) –  
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młotki, młoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp. 

− do wykonania nawiertów – wiertarki i wiertnice (w miarę możliwości pracujące  

bezwstrząsowo), szablony i przykładnice umożliwiające utrzymanie stałego kąta nachylenia,  

metrówka do ustalenia rozstawu i głębokości otworów, odkurzacz lub sprężarka powietrza do  

odpylenia otworów 

− do przygotowania preparatów i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z  

mieszadłem koszyczkowym, waga,  

− do wykonania iniekcji ciśnieniowej -  pompy do iniekcji,   

 

4. Transport 

Materiały do iniekcji pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach.  

Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub  

innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas  

transportu materiał musi być chroniony przed mrozem i długotrwałym oddziaływaniem  

bezpośrednio na opakowania promieni słonecznych. 

Zaprawa do zasklepiania otworów pakowana jest w worki, które z kolei są konfekcjonowane  

na paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,  

wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku.  

Podczas transportu materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić  

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych  

luzem wykonuje się ręcznie. 

Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje  

możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych  

pojemnikach/cysternach.  

Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub  

biologicznie. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
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5.1. Ogólne zalecenia  

Odtwarzanie izolacji pionowej jest jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w 

skład których, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtórnej izolacji poziomej odcinającej  

podciąganie kapilarne i oraz wykonanie tynków renowacyjnych.  Prace iniekcyjne muszą  

być skoordynowane z pozostałymi pracami, oznacza to, że sposób wykonywania iniekcji  jest  

ustalany indywidualnie, dla każdego przypadku, dlatego należy ją wykonywać na podstawie  

dokumentacji projektowej robót renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.  

Podstawowym działaniem jest pobranie próbek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i  

stopnia zasolenia. Należy także określić stan techniczny muru, ze szczególnym zwróceniem  

uwagi na obecność pustek i rys.  

Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji  

wstępnych.  Zabieg ten pozwala także na oszacowanie  czasu trwania nasycenia muru. 

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ciśnieniowa. Wysokość ciśnienia  

wynosi zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów  

wytrzymałościowych konkretnego muru.  

  

5.2. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  

Miejsce wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna. Mur w którym  

będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy tynkarskie, wymalowania),  

oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usuną  oraz doszczelnić  zaprawą  Oxal  

DS.-HS  w grubości 2mm 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  

Za minimalną temperaturę wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zarówno powietrza i  

podłoża) przyjmuje się +1°C. Nie zaleca się wykonywania prac w temperaturze powyżej  

+45°C.  

Zaleca się, aby prace były wykonywane przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w  

wykonywaniu takich prac. 

Iniekcję wykonuje się w obszarze wskazanym przez projektanta tj. w obszarze całej  
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przegrody zagłębionej w gruncie.  

Bezwzględnie wymagana jest bieżąca kontrola zużycie materiału iniekcyjnego. 

 

5.4. Wykonanie iniekcji  

5.4.1. Przygotowanie materiałów do iniekcji 

Oxal DS-HS -zarobić czystą wodą w ilości 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego  

proszku) i mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym  

mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie  

powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być  

zużyty w ciągu czasu obróbki. 

Iniekt Gel 95 TR – Proporcje mieszania zostaną  dobrane w trakcie wykonywania prac  

 

oraz p. 2.1. Przygotować tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w  

Oxal VPIT -HS - zawartość worka (20 kg) wsypać do ok. 7 litrów czystej wody i mieszać  

mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, półpłynnej  

zaprawy, bez smug, grudek i zbryleń. Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za  

pomocą niewielkiej ilości wody (tylko w momencie przygotowywania zaprawy). Przygotować  

tylko taką ilość materiału, która może być wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.5. 

Uwaga: nie stosować zaprawy w temperaturze poniżej +50C. Materiału, który zaczyna 

wiązać  

nie wolno ponownie mieszać, gdyż nie osiągnie on docelowej wytrzymałości. 

5.4.2. Wykonanie nawiertów 

Nawierty wykonuje się w miejscach wskazanych przez dokumentację techniczną  

otwory wierci się w siatce 25 cm z przesunięciem rzędów poziomych o 12,5cm prostopadle  

do lica muru.   

Każdy otwór powinien kończyć się ok. w odległości 1/3 przed stykiem muru z izolacją. 
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Średnica otworów przy iniekcji ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów –zaleca się  

12 mm 

Po wywierceniu otwory  należy odpylić przez odessanie lub przedmuchanie czystym  

sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, należy wykonać 

 wstępną iniekcję z zaprawy Oxal VPIT zgodnie z p. 5.4.5. 

 

5.4.3. Iniekcja ciśnieniowa 

W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery a następnie  wykonać  uszczelnienie  

powierzchni ściany  pomiędzy pakerami stosując mineralną  masę uszczelniająca  

Oxal DS.-HS .Grubość doszczelnienia 2mm. 

Pierwszą warstwę Oxal DS.-HS  nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby  

powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W  

jednym przejściu nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne  

warstwy można nanosić pacą, lub pędzlem 

Iniekt wprowadzać pod ciśnienie, zgodnie z  p.5.1. Należy trzymać się zasady: niskie  

ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy  

prowadzić do pełnego wysycenia muru wokół otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do  

spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wypływu iniektu, proces na  

tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną iniekcję z zaprawy Oxal VPIT,  

Po zakończeniu procesu wysycania muru należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory  

zasklepić zaprawą Oxal VPIT.  

Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny  

przyległe do otworu należy je naprawić z zastosowaniem zaprawy Oxal SPM lub wykonać  

uszczelnienie stosując szlamy, np. Oxal DS-HS  

 

5.4.4. Wstępna iniekcja wypełniająca pustki 

Otwór wypełnić zaprawą Oxal VPIT. Po 24 godzinach zaprawę rozwiercić zgodnie z p. 5.4.2 i  

wykonać iniekcję ciśnieniową (p. 5.4.3.) lub grawitacyjną (p. 5.4.4.). Alternatywnie wykonać  

nowy otwór 4-5 cm powyżej i wykonać w nim kompletna iniekcję. 
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadają  

zaleceniom  dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w  

karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom podanym w p.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 

przechowywania  

materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie  

niewłaściwego przechowywania), 

– terminy przydatności podane na opakowaniach 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Należy sprawdzić stan techniczny muru, ocenić go pod względem występowania rys,  

spękań, kawern i pustek. Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie 

izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony.  

Przed rozpoczęciem iniekcji (dla iniekcji ciśnieniowej przed obsadzeniem pakerów)  

konieczne jest sprawdzenie przebiegu, rozstawu, głębokości i liniowości otworów.  

Sprawdzenie polega na porównaniu układu otworów z zaleceniami dokumentacji technicznej  

i wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić  

przez pomiar z zastosowaniem calówki i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można  

sprawdzić przez przedmuchanie losowo wybranych otworów.  

Należy skontrolować sposób przygotowania materiałów do wykonania iniekcji poprzez  

porównanie z wymaganiami z p.5.4.1. 

 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót sprawdzać należy: 
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– czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1 i 5.3.  

– wygląd zewnętrzny materiałów 

Kontrola zużycia iniektu musi być prowadzona na bieżąco, należy zwracać uwagę na  

wszelkie nietypowe sytuacje, takie jak zbyt małe lub zbyt wysokie zużycie preparatu do  

iniekcji. Zbyt szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego i/lub nagły spadek ciśnienia na pakerze  

może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru o obmiaru robót  

Iniekcję oblicza się w metrach bieżących  zainiekowanej przegrody o konkretnej grubości, 

 zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja  

zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział  

2: Renowacja zabytków z dokładnością do 0,1 mb.  

 

8. Odbiór robót  

8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogólne” punkt 8. 

8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z umową. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

9. Rozliczanie robót i podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz 

podstawy płatności podano w ST- 00 “Warunki Ogólne”, punkt 9. 

 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Normy i wytyczne 

– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 

– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 

– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit 

– PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

– PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

– PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie  

zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.. 

– PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 

budowlanych. Określanie właściwości sorpcyjnych.  

 

10.3. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92,poz. 881) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087) 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr  

207, poz. 2016 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 

 z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  
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U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów  

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu  

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm  

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z  

zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 

hydroizolacyjnej. Wtórne izolacje przegród w budynkach Wykonywane metodą iniekcji. 

Promocja 2006 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010) 

– KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-

Bauchemie (Koprin, 2008) 

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w 

praktyce. wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009) 

– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010) 
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UWAGI KOŃCOWE 

 W celu określenia technicznego standardu w opisach podano nazwy technologii i 

materiałów z katalogów sprawdzonych specjalistycznych firm. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do użycia wymienionych materiałów. Może zastosować inne rozwiązania 

technologiczne i materiałowe pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą takie same 

lub lepsze od przykładów podanych w projekcie. Wykonawca winien wówczas uzyskać 
akceptację nadzoru inwestorskiego. 

 Należy stosować materiały stanowiące komplet w ramach jednej technologii, 

opracowanej przez wybranego dostawcę. Nie zestawiać produktów różnych producentów. W 

trakcie realizacji należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia korekt zmianę uzgodnić z producentem danej firmy. Sposób 

zastosowania nie może powodować utraty udzielonej przez producenta gwarancji. 

 Roboty na zewnątrz budynku winny być prowadzone w okresie małych opadów, przy 

temperaturze minimum +5oC.  

 Wykonawca powinien przewidzieć w cenie ofertowej rezerwę na prace, których 

konieczność może się ujawnić w trakcie realizacji. Uwaga ta nie dotyczy rozszerzenia 

zakresu prac pod względem rzeczowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


