B. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót
B.1. Wstęp

8.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

i

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odbioru izolacji
poziomych i pionowych ścian fundamentowych budynku X Pawilonu Cytadeli pzy ul, SkazańcÓw 25, w
Warszawie.
Celem zamierzenia jest zabezpieczenie murów budynku przed niekorzystnym działaniem wody a
tym samym poprawa stanu technicznego obiektu.
8.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jesl stosowana jako dokument pzetargowy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. B.1.1.
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B.1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, ktÓrych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umozliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, a w szczegÓlności osuszenie murÓw oraz wykonanie
n astę pujących izo a cj i przeciwwilgociowych :
_ izolacji poziomej murÓw w poziomie posadzek piwnic częścipodpiwniczonej oraz w poziomie
posadzek pańeru częŚci nie podpiwniczonej budynku
- izolacji pionowych pasów ścianzewnętznych pańeru częścinie podpiwniczonej
- izolacji pionowej fundamentowych ścianzewnętrznych częŚci podpiwniczonej
_ izolacji poziomej podłÓg piwnic części
podpiwniczonej i podłÓg parteru częścinie
l

podpiwniczonej

Podczas realizacji zadania lvystąpią następujące rodzaje robót:
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, w tym wykonanie izolacji poziomej metodą
Termoiniekcji _ osuszanie murÓw Za pomocą uządzeń termowentylacyjnycrr i wykonanie
blokady hydrofobowej
a ponadto:

_
-

roboty ziemne
wykonywanie podłóg w piwnicach
roboty tynkarskłe

wykonanie opaski betonowej budynku

B.1.4. określeniapodstawowe
określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi

B.1.5. ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robÓt jest odpowiedzialny za jakośÓ wykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacją
projektową, ST i poleceniami lnżyniera.

8.2. Materiaty
B.2.1. MateriaĘ używane do hydrofobizacji

Do hydrofobizacji murÓw, polega1ącej na naSyceniu okreŚlonego obszaru murU spec1alnym
preparatem hydrofobowym na bazie Żywicy silikonowe1
'odrzucającym'' wodę, nalezy StoSoWac
materiały zgodne z rnetodą Termoiniekcji. Metoda ta opraCoWana
została w lnstylucie Konstrukc1r
Budowlanych Politechniki Warszawskrel Posiada patent RP nr'l 3904 1 oraz znaK towarowy w Up nr

I 1 839.
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