Wokoł ścian budynku wykonaÓ opaskę betonową z prefabrykatów grubości1ocm, szerokoŚci
ok.
50cm, ze spadkiem od budynku ok.3o/o. P|Ąy układać na pospołóe. NaroznikiwykonaĆ poprzez
pzycinanie mechaniczne płyt pod odpowiednimi kątami (45.).
Prefabrykaty gotowe do wbudowania powinny uzyskać projektowaną wytrzymałrcŚć i posiadać
atest

wytwórni.

Wszystkie roboty wykonywać pny spnyjających warunkach atmosferyc znych (bez
opadów}
temperaturze otoczenia min + S"C.
B.6. Kontrola jakościrobót
8.6.1. Materiały izolacyjne
_
Wymagana jakośó materiałów izolacyjnych powinna byc potwierd zona przez producenta
'zamieszczonym
pzez zaświadczenie jakości
o
lub znakiem kontrolijakości
lub innym równorzędnym dokumentem.

na opakowaniu

-

MateriaĘ izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentÓw potwierdzających przez

-

odbiór materiałÓw izolacyjnych powinien obejmowaĆ sprawdzenie zgodnościz
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwościtechnicznych tych materiałów
z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŻeń co oó zgoóności
materiału z
zaświadczeniem o jakościwystawionym przez producenta powinión
byĆ on zoaoany

producenta ich jakoŚć nie mogą być dopuszczone do stosowania.

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których
właściwości

-

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
ateriałÓw
przeterm nowa nych (po okresie gwa

m

i

ra

ncyjnym).

rÓwniez

B'6'2' Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika

budowy.

8'6'3' Kontrola jakościrobót ziemnych obejmuje sprawdzenie w czasie wykonywania
robót oraz po
dla

ich zakończeniu

zgodnościwykonania robót z dokumentacją
prawidłowościwytyczenia robót w terenie
przygotowania terenu
rodzaju i stanu gruntu w podłożu
wymiarów wykopów
prawidłowości rozparcia, zabezpieczenia i odwodnienie
dla zasypek sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
_
materiały do zasypki
gruboŚĆ i równomierność, warstw zasypki
sposób i jakoŚć zagęszczenia
wykopów..

wykopów

8'6'4' Kontrola jakościwykonania betonów polega na sprawdzeniu
zgodności z
n ym

poda

-

i wyŻej wy maga

n

iam i. Roboty pod leg ają odbiorowi.

pro1ektem oraz

Sprawdzenie zgodnoŚci z dokumentacją techniczną
Sprawdzenie odbiorÓw międzyoperacyjnych podłoża i matenałÓw'
sprawdzenie dokładnoŚci wykonania Wg norm'

B.7. obmiar robót
JednoStką obmiarową robót izolacyjnych
otynkowanej

Jednostka obmiarową robót ziemnych

i

tynkarskich jest m2 powierzchni zaizolowanej lub

m3'

'est

lloścrobót okreŚla Się na podstawie projektu z uwzględnteniem
zmian zaaprobowa nychpzezlnzynlera

I

sprawdzonych w naturze.
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i

