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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  obróbek  blacharskich  połaci  dachowej  budynku  mieszkalnego  przy  ul.:  Sikorskiego  12B  w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  opierzeń  balkonów,  tarasu,  gzymsów  itp.  blachą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  budynków
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i  składowania podano w ST  Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 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 pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość  blachy  0,5 mm  do 0,55  mm,  obustronnie  ocynkowane  metodą  ogniową  –  równą  warstwą
cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne  i
zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy płaskie:
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a) blacha  stalowa  powlekana  powłokami  poliestrowymi,  grubości  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  opierzeń  balkonów,  tarasu,  gzymsów  itp.  powinny  być

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. 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.
Blachy  do  pokryć  dachowych/opierzeń,  gzymsów  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie
może przekroczyć 1 m.
Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  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 przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
 podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość
szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

 w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkłady z papy pod obróbki z blachy
Każdy podkład z papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
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 papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu termicznie.

5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w polskich  normach  wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich
5.3.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy 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  ocynkowanej  mogą  być  wykonywane  o  każdej  porze  roku,  lecz  w

temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5
°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,

– blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te
należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i  położyć 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.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej
Pas  okapowy  należy  wykonać  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  połaci  dachowych,  łączonej  w

zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz
gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  o
10 cm.
Arkusze blach powinny być łączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,
b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20

°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  o 10 cm. Rąbki
stojące  obu  połaci  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  1/2  arkusza.  Z  obu  stron  kalenicy  rąbki
stojące powinny  być  zagięte  i  położone na  długości  około  10  cm,  a  blachy  obu  połaci  połączone  wzdłuż
kalenicy na rąbek stojący.

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni.
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.
5.3.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej
Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie należy
jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części.
Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,
b) w złączach  równoległych  do  okapu  –  na  zakłady  luźne  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  100  mm;

dolne brzegi  górnych arkuszy  powinny  być  zagięte  ku  dołowi  tak,  aby  arkusze  nie  stykały  się  ze
sobą  powierzchnią,  lecz  tylko  krawędzią  zgięcia  na  całej  swej  długości;  języki  blaszane  powinny
być  przylutowane  na  całej  szerokości  do  arkuszy  i  powinny  opierać  się  o  deskowanie;  rozstaw
języków nie powinien być większy od 46 cm,

c) w kalenicy  i  narożach  –  na  podwójne  rąbki  stojące,  z  zastrzeżeniem,  aby  ich  nie  sklepywać  na
ostro; arkusze przykalenicowe o długości  mniejszej  niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci
na  zakłady  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  100  mm,  bez  języków,  lecz  z  przylutowaniem  do
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poprzednich  arkuszy  na  spawy  przerywane;  długość  spawów powinna  wynosić  od  40  mm  do  50
mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm.
Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia.
5.3.1.4. Pokrycia z blachy cynk-tytan
W  przypadku  blachy  cynk-tytan,  przewidzianej  do  układania  na  podłożu  ciągłym,  elementy  wykonane
zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być
odcinane,  łączone na rąbek,  kształtowane i  lutowane bez  trudności  w określonych  granicach  właściwości
wymienionych  w  odpowiednich  wymaganiach  materiałowych.  Wymagania  dotyczące  materiałów  są
określone w projekcie normy EN 988.

Minimalna  dopuszczalna  grubość  wyrobów  (blacha  cynk-tytan)  do  pokryć  dachowych  układanych  na
ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie:
a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie,
b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie.

W  przypadku  blachy  cynk-tytan  przewidzianej  do  wykonywania  samonośnych  wyrobów  do  pokryć
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby  samonośne  z  blachy  cynk-miedź-tytan  są  produkowane  w  profilach:  trapezowym,  falistym,
dachówkowym.

W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno
być  schowane  w  obrębie  konstrukcji  blachy,  aby  nie  było  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych.
5.3.1.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  powłokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,
aluminiowo-cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową  układane  na  ciągłym  podłożu  powinny
spełniać  wymagania  podane  w  instrukcji  producenta  wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  takie,  by
niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami  jw.,  układane na ciągłym podłożu,  można wykonywać
na rąbek stojący.
Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozję  z  powłokami  metalicznymi:  ołowiano-cynową,
cynową,  organiczną,  układane  na  ciągłym  podłożu,  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  instrukcji
producenta  wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  takie,  aby  niższe,  płaskie  fragmenty  wyrobu  były
podparte na ciągłej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali  odpornej  na korozję z powłokami  jw.,  układane na ciągłym podłożu,  powinny
spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami  jw.,  układane na ciągłym podłożu,  można wykonywać
na rąbek stojący i na zwoje.

Wyroby  samonośne  z  blachy  stalowej  i  ze  stali  odpornej  na  korozję  są  produkowane  w  profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.

Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami
metalicznymi:  cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-cynkową,  aluminiową,  organiczną,  wielowarstwową
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej  z powłokami  jw.  powinny  spełniać  wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Łączenie  samonośnych  profilowanych  wyrobów  z  blachy  stalowej  z  powłokami  jw.  wykonuje  się  na
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było
narażone na działanie czynników atmosferycznych.

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą

piły  lub  nożyc  do  blach.  Nie  wolno  do  cięcia  używać  szlifierek  kątowych  lub  innych  narzędzi
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,
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– po  cięciu  i  wierceniu  należy  usunąć  wszystkie  metalowe  odpady  mogące  spowodować  odbarwienie
powierzchni blach,

– blachodachówki  należy  układać  i  mocować  je  za  pomocą  wkrętów  samonawiercających  do  łat
drewnianych  lub  metalowych.  Wkręty  należy  wkręcać  za  pomocą  wiertarek  ze  sprzęgłem,  zwracając
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia,  w dolnej  fali.
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy –
w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,

– przed  montażem  blach  dachówkowych  należy  zmontować  haki  rynnowe  oraz  pasy  podrynnowe  i
następnie  przystąpić  do  układania  profili  rzędami  od  okapu  do  kalenicy,  rozpoczynając  od  prawego
dolnego  rogu.  Pierwszy  szereg  arkuszy  musi  być  ułożony  pod  prawidłowym  kątem  ze  względu  na
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidłowy kąt  montażu.  Po zamocowaniu deski  można kilka pierwszych arkuszy ułożyć
bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,

– pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  być  wentylowane,  tak  aby  powietrze  mogło
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,

– niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą  specjalnych  uszczelek,  w  celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci
do 30° zaleca się  stosowanie uszczelek  wzdłuż  całej  kalenicy  i  okapu,  zapewniając  dostęp powietrza
przy okapie oraz wylot  w kalenicy.  Kalenicę dachów o kącie  nachylenia połaci  dachowej  powyżej  30°
można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,

– wszystkie  uszkodzenia  powłok  powstałe  w  czasie  transportu  i  montażu  należy  zamalować  farbą
zaprawową.

5.4. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny  być  zabezpieczone w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów
poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ  wody  z  obszaru
dylatacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  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.

6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami

przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:
a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac

pokrywczych,
b) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac

pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się
sprawdzając  zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
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niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje  się,  że  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. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  blachą  stanowi  stwierdzenie

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi
w dokumentacji powykonawczej

7.2. Odbiór podkładu
7.1.1. Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
7.2.2. Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o

długości  3  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.

7.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
7.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.

7.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

7.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
7.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
7.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program

utrzymania pokrycia.
7.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

7.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami  Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli  odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  pokrycia,  obniżyć

cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających

ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

7.4. Odbiór pokrycia z blachy
7.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów
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od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
7.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
7.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
7.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

7.5. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
7.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
7.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
7.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
7.5.4. Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

7.6. Zakończenie odbioru
7.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów z  cynku  do  pokryć

dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z

blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na
korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.


