
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem pokrycia dachu z blachy trapezowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy. 
1.3. Zakres robót uj ętych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności ułoŜenia blach na łatach 
drewnianych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym. 915x 6000 mm powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 
blachy 0,63 mm. 
2.2.3. Blacha stalowa przetłaczana trapezowa powinna odpowiadać wymaganiom polskich 
norm, aprobat technicznych 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4 
Transport  materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu 



Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
5.1.1. Pokrycia z blach  
Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach przetłaczanych i płaskich W przypadku pokryć z 
blach przetłaczanych naleŜy stosować się do następujących zaleceń: 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,i 5,3, 
- roboty blacharskie z blachy lakierowanej mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w te mperaturze nie 
niŜszej niŜ 5°C.Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłoŜach, 
- blachy nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. 
PodłoŜa te naleŜy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i połoŜyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. Blacha trapezowa mocowana do łat 
drewnianych wkrętami z uszczelkami gumowymi w dolnym przetłoczeniu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 p.4.3.2.Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. 
o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBOT  
Odbiór pokrycia dachowego powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ustaleniami w pkt 9 ST „ Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
4. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 



wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
5. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu. 
6. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
7. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pobyć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
8. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
9. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
10. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych 
na ciągłym podłoŜu. 
11. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 
podłoŜu. 
10.2. Inne dokumenty 
1. 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) 
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

 


