B.B. odbiór robót
odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowiĆ następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobÓw dostarczonych
na budowę,

d) protokÓły odbioru poszczególnych etapÓw robÓt zanikających,
e) protokÓty odbioru materiałÓw i wyrobÓw,
Q wyniki badań laboratoryjnych, jeślitakie byty

zlecane przez Wykonawcę.

Odbiory izolacji przeciwwilgociowych :
Szczególną uwagę na wykonywaną izolację naleŻy zwrociĆw następujących
fazach robót:
El.8. 1.

1)
2)
3)
4)

po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,

po pŻygotowaniu podkładu pod izolację,
po wykonaniu warstwy izolacyjnej,

podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrazliwych
na pzecieki,

odbiÓr po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmowaÓ:
1) sprawdzenie ciągłościwarstwyizolacyjnej,

2)
3)

sprawdzenie poprawnoŚci i doktadności obrobienia: naroży, miejsc przenikania
sfupków
balustrady oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przócieki"
rejestrację wszelkich uśerek(uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęchezy'
sfałdowań,

odspojeń, niedoklejenia zakładÓw itp.),

odbiÓr ostateczny powinien polegaÓ na sprawdzeniu:
1) ciągłościizolacji ijej zgodnoŚci z projektem oraz niniejszymi warunkami,
2) występowania ewentualnych uszkodzeń,
Do odbioru ostatecznego izolacjiwodochronnych powinna byÓ pzedłcżona
następująca

doku mentacja techniczna:

1)

2)
3)

dokumenty potwierdzające jakośćużytych do izolacji materiałów
w postaci zaŚwiadczeń
o jakości, wystawionych pzez proouóenta,
protokoły z odbiorów częściowych,
dziennik budowy,

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji nalezy spoządziĆ protokół,
w którym powinna byc zawańa
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. oóoior
końcowy może byÓ dokonany dopiero
po usunięciu ewentualnych usterek.

B'8.2 odbiory izotacji podlegają zasadom odbiorÓw robót zanikajacych.
B.8.3. odbiory robót tynkarskich
odbiór tynkÓw:
Uksztaftowanie powierzchni, krawędzie pzecięcia powierzchni
oraz kąty dwuśCienne powinny byc
zgodne z dokumentacją techniczną i instrukcjami producenta.
Niedopuszczalne są następujące wady:
_
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynków roztworów soli
pzenikających z podłoza, pleŚni itp.
_
trwałe śladyzacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pęcheze wskutek
niedostateczne] przyCZepnoŚci tynku clo podłoŻa
B'8.4. Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorÓw robót
zanikających
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