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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

   

WTÓRNE IZOLACJE PRZEGRÓD 
W BUDYNKACH WYKONYWANE METODĄ

INIEKCJI
 

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
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SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
REMONT BUDYNKU BRAMY WYBRAŃCÓW, REKONSTRUKCJA PRZĘSŁA OGRODZENIA I
INSTALACJA ODGROMOWA ................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  wtórnych  izolacji  ścian  i  podłóg  na  gruncie  wykonywanych  w budynkach
metodą iniekcji.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  1.2.,  a objętych zamówieniem określonym w pkt.
1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
warunków technicznych i wytycznych producenta, środków zastosowanych do robót  i  zgodnie z
doświadczeniami  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  metodą  iniekcji
wtórnych izolacji poziomych (przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  izolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz
wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  izolacji  wtórnych  wykonywanych  metodą  iniekcji
(chemiczną).

Specyfikacja  ta  nie  dotyczy  wykonywania  przepon  metodami  mechanicznymi  np.
metodą  wciskania  blach  oraz  tynków  renowacyjnych  na  murach,  w  których  odtworzono
izolację  metodą iniekcji.  Roboty te  ujęte  są  w  odrębnych  standardowych specyfikacjach
technicznych czy wymodgów producenta zastosowanych materiałów i środków służących
do realizacji robót.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a także
zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym
podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą,
obszaru normalnej wilgotności.
Kompozycja  iniekcyjna  (iniekt)  –  gotowy  preparat,  który  penetrując  przestrzeń  w  przekroju
poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
Końcówka  iniekcyjna  –  (paker)  urządzenie  pozwalające  na  wprowadzenie  kompozycji
iniekcyjnych pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
Wilgotność  masowa  materiału  [%]  –  stosunek  masy  wody  zawartej  w  materiale  do  masy
materiału suchego wyrażony w %.
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż
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do osiągnięcia punktu równowagi.
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia
przy stanie równowagi,  w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych,  do masy materiału
suchego, wyrażony w %. 

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

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi
Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji należy wykonać zarówno w postaci przegrod poziomych jak i
izolacji powierzchniowej w przypadku ścian piwnic, gdzie należy od wewnątrz budynku wykonqać
pionową przeponę  ze wazględu na brak możliwości odsłonięcia ścian zewnętrznych. Iniekcja jest
przewidziana   na  wszystkich  ścianach   przyziemia  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  dla  ścian  o
grubości powyżej 2 cegieł  wykonane będą inekcje obustronne.
Należy podkreślić że zarówno środek do iniekcji krystalicznej jak i  wszystkie pozostałe rodki  do
renowacji  ścian,  izolacji  pionowych,  tynków specjalnych  czy fa\rb  wykończeniowych miszą być
kompatybilne  ze  sobą  i  gwarantować  najwyższą  jakość  i  trwałość  czasową  .  Zaleca  sie
stosowanie produktów jednego producenta  spełniających najwyższe normy jakościowe. Roboty
wykonane muszą być z bezwzględnym stosowaniem wymogów producenta  materiałów użytych
do wykonania robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  wtórnych  metodą  iniekcji,  będące  w  myśl  Ustawy  o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92, poz.
881  z  późniejszymi  zmianami),  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie  na
terytorium RP, powinny mieć odpowiednie oznaczenie – pkt 2 ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  iniekcji  przegród  budynków  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych),
wytycznych producenta.
2.2.1. Materiały do iniekcji
Odtwarzanie  izolacji  metodą  iniekcji  może  być  wykonywane  z  jednoskladnikowym  wyrobem  o
krzemionkującym  konsystencji  płynnej,  z  możliwością  rozcieńczania  z  wodą  dla  stwozenia
warstwy  gruntująco  uszczelniającej  lub  żelowej,  w  postaci  mikroemulsji  sylikonowej,
wytwarzanych  jako   gotowych  do  stosowania  preparatów  w  formie  dostarczonej  przez
producenta.
2.2.2. Woda
Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko  wodociągowa  woda  pitna.  Woda
pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa
do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i

niniejszej specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  iniekcyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych:
– preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia,
– preparatów iniekcyjnych nieposiadających certyfikatu WTA potwierdzającego ich skuteczność,
– preparatów do zesklepiania otworów i wypełniania pustek w postaci rozcieńczonych szlamów,

tradycyjnych  zapraw  cementowych  i/lub  wapiennych,  itp.  materiałów  (dopisać  jakich
materiałów wskazanych przez producenta systemu).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych
Wymagania  ogólne  odnośnie  przechowywania  i  magazynowania  preparatów  iniekcyjnych
powinny być zgodne z wytycznymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Wyroby  iniekcyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  systemu,
w szczególności w zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania
preparatów w otwory.
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 

a) do  wiercenia:  wiertarka  elektryczna,  elektropneumatyczna  wiertnica  bezwibracyjna
wyposażona  w  wiertła;  przy  większych  grubościach  murów  wiertarka  powinna  być
wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,
c) do  podawania  preparatu  w  otwory  –  iniektor  (urządzenie   membranowe  lub  tłokowe  do

iniekcji  niskociśnieniowej)  lub  pompa  iniekcyjna  z  końcówkami  iniekcyjnymi  i  wężem
iniekcyjnym, sprężarka,

d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego
wlewania  preparatu  iniekcyjnego,  lanca  do  wypełniania  otworów  wyprawą,  termometr,
wilgotnościomierz,  naczynie  i  wiertarka  z  mieszadłem wolnoobrotowym do  przygotowania
zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji
Wyroby do  robót  iniekcyjnych  mogą być  przewożone jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiały  iniekcyjne  w  opakowaniach  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej
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powierzchni ładunkowej środka transportu i  zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w
trakcie przewozu.

Środki  transportu  do  przewozu  preparatów  iniekcyjnych  workowanych  oraz  materiałów
płynnych  w  pojemnikach,  kontenerach,  itp.,  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych 
Do odtwarzania  izolacji  metodą  iniekcji  można  przystąpić  po  wykonaniu  szczegółowych  badań
wstępnych zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej  metody i  materiału
do  iniekcji  oraz  po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  muru  do  iniekcji,  a także  ustaleniu  przebiegu
iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego
zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji
Przed rozpoczęciem robót  iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru,  odsłonić i oczyścić
pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja wtórna. Luźne fragmenty muru należy usunąć,
uzupełnić  ubytki,  zasklepić  rysy,  a  fugi  oczyścić  i  wyspoinować  zgodnie  z  wymaganiami
szczegółowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu.

Informacje o właściwościach muru i  jego jednorodności najlepiej  ustalić wykonując wiercenia
próbne. 
5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych
Roboty  iniekcyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano
w instrukcji  (karcie  technicznej)  producenta  materiałów  iniekcyjnych.  Najczęściej  temperatura
powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie
wyższa od +30°C.

Zabronione  jest  wykonywanie  iniekcji  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez
producenta stosowanych preparatów iniekcyjnych.

Roboty  iniekcyjne  prowadzone  poniżej  poziomu  gruntu  należy  wykonywać  w  wykopach  o
szerokości nie mniejszej  niż 60 cm. Jeżeli  głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy
wykonać  ze  skarpami  (2  m  dla  skał  zwartych,  jednorodnych  odspajanych  mechanicznie)  lub  o
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu
danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji
5.5.1. Wymagania ogólne

A. Przeprowadzenie  prac  iniekcyjnych  należy  powierzyć  wykonawcy  posiadającemu
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.

B. W  trakcie  prowadzenia  prac  należy  na  bieżąco  sporządzać  protokół,  w  którym  należy
ujmować dane określone w pkt. 6.3.

C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.
D. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit)  otwory należy wykonywać w

spoinach.
E. W  murach  wykonanych  z  materiałów  chłonnych  (np.  piaskowiec,  cegła)  otwory  dla

wprowadzenia  preparatu  należy  wykonywać  w  materiale  konstrukcyjnym  muru  a  nie
w spoinie.

F. W  murach  grubych  (od  60  cm)  zaleca  się  wykonywać  iniekcję  dwustronną  tj.  wiercić
otwory  z  obu  stron  muru,  przy  czym  długość  otworu  powinna  być  taka,  by  w  rzucie
poziomym  była  nie  mniejsza  niż  2/3  grubości  ściany.  W  celu  uniknięcia  ewentualnego
trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.:
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wiercenie,  aplikację  preparatu  iniekcyjnego,  wypełnienie  otworów  zaprawą  z jednej
strony,  a  dopiero  po  zakończeniu  tych  operacji  wykonać  taki  sam cykl  z  drugiej  strony.
Ilości  zużycia  materiałów  najlepiej  wyznaczyć  poprzez  iniekcję  próbną  lub  przez
zastosowanie  odpowiedniego  dla  danej  metody  współczynnika  odnoszącego  się  do
zużycia  materiałów  przy  wykonywaniu  iniekcji  jednostronnej,  określonego  przez
producenta systemu.  

G. Otwory,  w  których  stwierdzono  niewielkie  spękania,  zarysowania  muru  należy  zalać
mlekiem  wapiennym  lub  zabezpieczyć  w  inny  sposób  zalecany  przez  producenta
systemu.

H. Iniekcję wykonuje się metodą 
– ciśnieniową  o  ciśnieniu  podczas  iniekcji   5  bar  w  czasie  10-20  minut.  z  wykorzystaniem

pompy i końcówek iniekcyjnych, tzw. pakerów
I. Iniekcję  wykonuje  się  w  obszarze  występowania  wilgoci  bezciśnieniowej.  W  strefie

występowania  wody  pod  ciśnieniem  iniekcję  można  wykonywać  tylko  z  materiałów
systemowych  przeznaczonych  do  takiego  zastosowania,  zgodnie  z  zaleceniami  ich
producenta.

J. Proces  iniekcji  ciśnieniowej  należy  przeprowadzać  z  dużą  ostrożnością,  przy  regulacji
ciśnienia.  Przy  gwałtownej  zmianie  ciśnienia  na  manometrze  proces  iniekcji  należy
przerwać i rozpocząć od nowa od minimalnego ciśnienia.

K. W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego. Zużycie
określonego  preparatu  do  iniekcji  nie  jest  w  każdym  przypadku  jednakowe,  zgodne  ze
zużyciem  teoretycznym  określonym  przez  producenta  systemu.  Rzeczywiste  zużycie
zależy od faktycznego stanu muru, porowatości materiału z którego jest wykonany, jego
zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego zalecane jest określanie koniecznego
zużycia  materiału  do  iniekcji  oraz  czasu  jego  tłoczenia  na  podstawie  wierceń  i  iniekcji
próbnych.

Przy  nieprzeprowadzaniu  iniekcji  próbnych  przyjmuje  się  zużycie  podawane  przez
producenta systemu.
L. W  razie  potrzeby  tzn.  przy  niedostatecznym  wysyceniu  preparatem  iniekcyjnym

izolowanej przegrody lub przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe
iniekcje doszczelniające (reiniekcje).

M. Powierzchnie  ścian,  posadzek  i  innych  elementów,  w  strefie  wykonywania  robót
izolacyjnych, należy chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej
specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji:
.
Poniżej  zestawiono  przyjęte  warianty  wykonania  iniekcji,  przy  czym  konkretny  wariant  dla

każdej  ze  scian  podlegających  wykonaniu  izolacji  ustalony  zostanie  w  trakcie  robót    i
zaakceptowany przez nadzór inwestorski i konserwatora zamkowego.j.: .......................................
Wariant 1

– grawitacyjnej dwurzędowej z użyciem płynnego preparatu krzemionkującego
UWAGA:  Metodę  iniekcji  bezciśnieniowej  dwurzędowej  stosuje  się  w  murach  ceglanych  i
kamiennych  przy  średnim  stopniu  ich  zawilgocenia,  dla  zapewnienia  większej  skuteczności
przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową. 

Średnica  otworów  wynosi  zwykle  20-30  mm.  Otwory  wiercić  należy  w  dwóch  rzędach
oddalonych zazwyczaj od siebie o 6-8 cm, pod kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym
do sposobu iniekcji.  Odległości  między otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25 cm,  a ich
głębokość  powinna  być  o  5-8  cm  mniejsza  od  grubości  muru.  Otwory  z rzędu  górnego  muszą
być  przesunięte  względem otworów rzędu  dolnego  o  odcinek  stanowiący  połowę ich  osiowego
rozstawu.  Jako  zasadę  należy  przyjąć,  że  odległości  między  sąsiadującymi  (najbliższymi)
otworami nie powinny być większe niż 15 cm. Z otworów należy usunąć pył przez odessanie lub
przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz
muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do
niekontrolowanych  wycieków  podawanego  preparatu,  to  zakwestionowane  otwory  należy
wypełnić  zaprawą  zalecaną  przez  producenta  systemu.  Po  rozpoczęciu  procesu  wiązania  (ten
czas  określa  producent  zaprawy)  należy  ponownie  wykonać  nawiercenia,  a w  oczyszczone
otwory wlać preparat  iniekcyjny.  Czas trwania iniekcji  zależy od stopnia chłonności  muru i  jego
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wilgotności.  Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak,  aby uzyskać zalecane przez
producenta  systemu  bądź  ustalone  w próbnej  iniekcji  zużycie  preparatu.  Iniekcja  grawitacyjna
trwa przeciętnie 24-48 godzin. 

Po  zakończeniu  iniekcji  otwory  należy  wypełnić  (zasklepić)  płynną  zaprawą  systemową,
wskazaną przez producenta materiałów iniekcyjnych, tj.: .......................................
Wariant 2

– ciśnieniowej jednorzędowej z zastosowaniem mikroemulsji sylikonowej
UWAGA:  Iniekcję  ciśnieniową  jednorzędową  zaleca  się  stosować  w  ścianach  o  wysokim
stopniu  nasycenia  wilgocią  oraz  w  przypadkach,  gdy  wynika  to  z  zaleceń  konstruktora  bądź
konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). 

Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru.
Otwory mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi
izolacjami.

Średnica  otworów wynosi  zwykle  10-18  mm.  Otwory  wierci  się  w  jednym  rzędzie  zazwyczaj
poziomo  lub  pod  kątem  do  30°  bądź  innym  dostosowanym  do  sposobu  iniekcji,  w  rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru.  Z otworów należy
usunąć  pył  sprężonym  powietrzem  lub  przez  odessanie.  Jeżeli  podczas  wiercenia  stwierdzone
zostaną  wewnątrz  muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu,  to zakwestionowane otwory
należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu procesu wiązania
zaprawy  (ten  czas  określa  producent  zaprawy)  należy  ponownie  wykonać  otwory.  Za  pomocą
pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym
przez  producenta  systemu,  zgodnym  z  ciśnieniem  podanym  w pkt.  5.5.1.  niniejszej  ST,  aż  do
uzyskania  odpowiedniego  zużycia  preparatu  iniekcyjnego,  czyli  zapewniającego  równomierne
nasycenie  muru.  Zużycie  powyższe  oraz  czas  tłoczenia  najlepiej  ustalić  na  podstawie  iniekcji
próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu. 

Po  zakończeniu  tłoczenia  należy  usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a  otwory  zasklepić  zaprawą
systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego, tj.: ...................
Wariant 3

– ciśnieniowej dwurzędowej z zastosowaniem mikroemulsji sylikonowej
UWAGA:  Iniekcję  dwurzędową  ciśnieniową  zaleca  się  stosować  w  murach  o  niskiej
nasiąkliwości,  jeżeli  mur  jest  w  znacznym  stopniu  nasycony  wodą  oraz  w  przypadkach,  gdy
wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym
stopniu osłabiają ściany). 

Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. 
Średnica  otworów wynosi  zwykle  10-18  mm.  Otwory  wierci  się  w  dwóch  rzędach  zazwyczaj

oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kątem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji.
Odległości  między  otworami  w  rzędzie  nie  powinny  przekraczać  20,0  cm,  a  ich  głębokość
powinna  być  o  5-8  cm  mniejsza  od  grubości  muru.  Otwory  z rzędu  górnego  muszą  być
przesunięte  względem  otworów  rzędu  dolnego  o odcinek  stanowiący  połowę  ich  osiowego
rozstawu.  Jako  zasadę  należy  przyjąć,  że  odległości  między  otworami  sąsiadującymi  ze  sobą
(najbliższymi)  nie  powinny  być  większe  niż  12,5 cm.  Z otworów  należy  usunąć  pył  sprężonym
powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru
nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do
niekontrolowanych  wycieków  podawanego  preparatu,  to  zakwestionowane  otwory  należy
wypełnić  zaprawą  zalecaną  przez  producenta  systemu.  Po  rozpoczęciu  procesu  wiązania
zaprawy  (ten  czas  określa  producent  zaprawy)  należy  ponownie  wykonać  otwory.  Za  pomocą
pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym
przez  producenta  systemu,  zgodnym  z ciśnieniem  podanym  w  pkt.  5.5.1.  niniejszej  ST,  aż  do
uzyskania  odpowiedniego  zużycia  preparatu  iniekcyjnego,  czyli  zapewniającego  równomierne
nasycenie  muru.  Zużycie  powyższe  oraz  czas  tłoczenia  najlepiej  ustalić  na  podstawie  iniekcji
próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu. 

Po  zakończeniu  tłoczenia  należy  usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a  otwory  zasklepić  zaprawą
systemową, zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego, tj.: ...................
–
Wariant 4

– strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych
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Iniekcję strukturalną przeprowadza się zawsze metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu określonym w
pkt. 5.5.1. niniejszej ST i dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru oraz zaleceń
producenta  systemu.  W  iniekcji  strukturalnej  wiercenia  wykonuje  się  na  całej  powierzchni
elementu  (muru),  przy  głębokości  otworów  zależnej  od  stanu  elementu  i  jego  struktury,
wynoszącej zwykle 70-85% jego grubości.

Średnica otworów wynosi  zazwyczaj  od  12-18  mm a ich  kąt  nachylenia  0-30°.  Przy czym w
górnej  części  muru  otwory  wierci  się  poziomo  lub  pod  tym  samym  kątem,  a w dolnej
dopuszczalne jest wykonywanie odwiertów pod kątem 45°.

Rozstaw  i  układ  odwiertów  należy  dostosować  do  rodzaju  i  stanu  muru,  stosowanego
materiału  iniekcyjnego  oraz  zaleceń  producenta  systemu.  Przy  czym  maksymalny  rozstaw
pomiędzy otworami w rzędzie i odległości między rzędami nie powinny przekraczać 30-40 cm. W
dolnej części iniektowanej ściany zaleca się zagęścić rozstaw otworów do 15 cm. Otwory wierci
się  z  przesunięciem  w  poziomie  między  rzędami  o  połowę  odległości  pomiędzy  otworami.
Iniekcję  rozpoczynać  należy  od  najniższego  rzędu  otworów i przeprowadzać  tak,  aby  powstała
ciągła, nasycona iniektem strefa nie pozwalająca na przenikanie wilgoci i wody w głąb muru.

Zużycie  materiału  i  czas  tłoczenia  powinny  być  adekwatne  do  uzyskanych  w  iniekcjach
próbnych.

Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić systemową
zaprawą, tj.: ...................................................................................................
Wariant 5

– kurtynowej
UWAGA:  Iniekcję  kurtynową  stosuje  się  jako  metodę  wykonania  wtórnej  izolacji  zewnętrznej
zarówno ścian jak i podłogi w piwnicy, bez konieczności ich odkopywania. 

Iniekcję  tę  przeprowadza  się  metodą  ciśnieniową,  przy  ciśnieniu  określonym  w  pkt.  5.5.1.
niniejszej ST, dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych elementów poddanych iniekcji.
Polega ona na wywierceniu na wylot siatki otworów w izolowanych przegrodach i wprowadzeniu
pod ciśnieniem preparatu iniekcyjnego, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą na
styku zewnętrznych powierzchni przegród i gruntu.

Średnica otworów wynosi zazwyczaj 12-18 mm a ich kąt nachylenia w przegrodach pionowych
0-45°, w podłogach 90° (otwory wiercone prostopadle do podłogi).

Rozstaw  i  układ  odwiertów  należy  dostosować  do  rodzaju  i  stanu  przegrody,  stosowanego
materiału iniekcyjnego oraz zaleceń producenta systemu. Rozstaw otworów zwykle wynosi 30-50
cm,  przy  czym  im  grubsza  przegroda  tym  rozstaw  otworów  powinien  być  mniejszy  a  średnica
większa.

Iniekcję  kurtynową  rozpoczyna  się  od  najniższego  rzędu  otworów  i  prowadzi  na  ogół  do
momentu zauważenia wycieku preparatu iniekcyjnego przez sąsiednie otwory bądź do uzyskania
zużycia materiału iniekcyjnego jak w iniekcjach próbnych.

Po  zakończeniu  iniekcji  należy  usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a  otwory  zasklepić  zaprawą
systemową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych
Przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych należy przeprowadzić badania wstępne izolowanych
przegród oraz kontrolę jakości materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót a
także kontrolę przygotowania przegrody do iniekcji.
6.2.1. Badania wstępne
Przed  przystąpieniem  do  iniekcji  należy  przeprowadzić  badania  wstępne  umożliwiające
określenie  rodzaju  iniekcji,  średnicy  i  rozstawu  otworów  iniekcyjnych  oraz  zużycia  i  czasu
tłoczenia  preparatu  iniekcyjnego,  których  nie  przeprowadzono  w  trakcie  opracowywania
dokumentacji  projektowej.  W  celu  określenia  rzeczywistego  zużycia  iniektu  najlepiej
przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów
Materiały użyte  do wykonania iniekcji  powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2
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niniejszej ST.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące

o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów
iniekcyjnych,

– stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania
materiałów,

– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed  iniekcją  kontrolą  powinna być  objęta  budowa przegrody (muru)  o ile  jej  nie  dokonano  w
trakcie badań wstępnych w zakresie:
– wytrzymałości i stateczności przegrody,
– grubości i stopnia jednorodności przegrody,
– obecność pustek, kawern,
– występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),
– wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).

Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  zgodnie  z  pkt.  5.3.  niniejszej  ST  należy
sprawdzić:
– prawidłowość  odsłonięcia  i  oczyszczenia  pasa  przegrody,  w  którym  wykonywana  będzie

iniekcja,
– obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,
– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia),
– wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.

Wygląd powierzchni przegrody należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym
świetle  dziennym  lub  sztucznym.  Wilgotność  i  temperaturę  należy  ocenić  za  pomocą
odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  ST,
odnotowane  w formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy o ile  jest  prowadzony  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  ST  i kartami  technicznymi  lub  instrukcjami
producentów wyrobów stosowanych do iniekcji. 

Przed  rozpoczęciem  iniekcji  należy  sprawdzić  rozstaw,  głębokość,  liniowość  otworów  oraz
stopień ich czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie
płynu  iniekcyjnego,  co  może  wskazywać  na  obecność  kawern  i spękań  w  murze.  Podczas
wykonywania  prac  iniekcyjnych  należy  kontrolować  na  bieżąco  i dokumentować  w formie
protokołu co najmniej następujące dane i parametry:
– warunki  wilgotnościowe  (ewentualnie  obciążenie  wodą  przy  iniekcjach  kurtynowych)  oraz

zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót,
– wilgotność względną powietrza,
– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,
– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,
– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,
– informacje  o  stosowanych  materiałach  iniekcyjnych:  nazwa  preparatu  iniekcyjnego,  rodzaj  i

zasada działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,
– informacje dotyczące technologii prac: rodzaj iniekcji, odstępy pomiędzy otworami, głębokość

i kąt nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji,
– zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST  oraz  zmianami  naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),
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– prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  niezbędne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed

przystąpieniem do  robót  i  w trakcie  ich  wykonywania.  W  szczególności  konieczny jest  protokół
dokumentujący kontrolę procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:
– ciągłość izolacji wtórnej,
– zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,
– sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian,
– dokładność zasklepienia otworów,
– stan nasycenia przegrody.

Badania należy przeprowadzić wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej  ST,
opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.5. Badania po wykonaniu robót
Po  wykonaniu  izolacji  wtórnej  metodą  iniekcji  należy  stworzyć  odpowiednie,  czyli  zgodne
z zaleceniami dokumentacji projektowej i  SST, warunki do wysychania przegrody.  Po upływie 6
tygodni  i  dodatkowo  6  miesięcy  od  przeprowadzenia  iniekcji  należy  sprawdzić  jej  skuteczność
poprzez pomiar  wilgotności  masowej  przegrody powyżej  izolacji  wtórnej  (na  wysokości  30  cm i
55  cm  od  poziomu  górnych  otworów  iniekcyjnych)  i  określenie  spadku  wilgotności  masowej.
Jeżeli wilgotność masowa jest zbliżona do wilgotności sorpcyjnej, a spadek wilgotności masowej
wynosi co najmniej 70%, to należy uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych
Nie przewiduje się wykonania obmiarów powykonawczych robót z uwagi na ryczaltowy charakter
umowy obejmujący zakresem wykonanie iniekcji w całym budynku.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000,

pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  wtórnych  metodą  iniekcji  elementami
ulegającymi  zakryciu  są  prace  przygotowawcze  do  wykonania  iniekcji  oraz  proces
przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi
być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace przygotowawcze
i przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
SST.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  prace  przygotowawcze  lub  iniekcja
określonej powierzchni przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić
zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  w pracach
przygotowawczych  lub  wykonania  reiniekcji.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy
ponownie przeprowadzić badania nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjętej iniekcji
określonej powierzchni przegrody.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony  lub protokole podpisanym



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

11

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej  oceny wizualnej.  Zasady i  terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o

ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły  odbioru  robót  ulegających  zakryciu,  w  tym  protokół  spisywany  w  trakcie

prowadzenia prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze

stron.
 W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  iniekcyjne  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  izolacji  z

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie  powodują

nieszczelności izolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w
stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad,  a  także  ocena  badań  skuteczności  wykonanej
izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiącach od wykonania iniekcji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji,  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”  oraz  na
podstawie  oceny  wyników  badań  skuteczności  izolacji,  przeprowadzonych  zgodnie  z  pkt.  6.5.
niniejszej specyfikacji.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczania  robót  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  za  wykonany  i  odebrany  zakres  robót
iniekcyjnych

Podstawę rozliczania robót iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za
określony zakres robót obejmujący wykonanie izolacji wtórnych metodą iniekcji.
Kwota ryczałtowa obejmująca izolacje wtórne uwzględnia koszty wykonania następujących prac
iniekcyjnych oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– ewentualne obniżenie zwierciadla wody gruntowej  na wymagany okres robót iniekcyjnych
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do

wykonania robót iniekcyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonywania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie przegród do iniekcji,
– demontaż  przed  robotami  iniekcyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?),
– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,
– trasowanie otworów,
– wykonanie odwiertów,
– oczyszczenie otworów,
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– wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,
– udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,
– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
– wykonanie  iniekcji  a  w  iniekcji  wielostopniowej  iniekcji  właściwej  i  ewentualnie  iniekcji

aktywatora,
– zaślepienie otworów,
– usunięcie  wad  i  usterek,  w tym  reiniekcje  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w czasie

wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  z  wywozem  do  zakładuutylizacji

odpadów
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów

i wymaganiami podanymi w niniejszej ST (opisać sposób utylizacji),

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

2. PN-EN 1925:2001 Metody  badań  kamienia  naturalnego  –  Oznaczanie  współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.

3. PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych – Część 4: Określenie gęstości, gęstości
objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowanych z
kamienia naturalnego.

4. PN-EN  772-5:2002   
                      

Metody  badań  elementów  murowych  –  Część  5:  Określenie  zawartości
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

5. PN-EN 772-11:2002 
PN-EN
772-11:2002/A1:2005

Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji  wody
elementów  murowych  z betonu  kruszywowego,  kamienia  sztucznego
i kamienia  naturalnego  spowodowanej  podciąganiem  kapilarnym  oraz
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.

6. PN-EN  ISO
12571:2002

Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  materiałów  i wyrobów  budowlanych  –
Określanie właściwości sorpcyjnych. 

7. PN-C-04504:1992 Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i
stałych w postaci proszku.

8. PN-C-04963:1989 Analiza  chemiczna  –  Oznaczanie  pH  wodnych  roztworów  produktów
chemicznych.

 Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.

Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
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budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny

zgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C  –  Zabezpieczenia  i

izolacje, zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”,
wydanie ITB – 2011 rok.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  1,  część  3,
wydanie Arkady – 1990 r.

– Maciej  Rokiel  –  „Hydroizolacje  w  budownictwie”,  wydanie  2,  Dom  Wydawniczy  MEDIUM,
Warszawa 2009 r.

– Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wykonanie
przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy
użyciu preparatu AQUAFIN-F” – Schomburg Polska Sp. z o.o.

– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wtórne izolacje poziome
wykonywane  metodą  iniekcji  ciśnieniowej  preparatem  ADEXIN  HS  2”  –  Deitermann  Polska
Sp. z o.o.

– Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  „Wykonanie  iniekcji
przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie z zastosowaniem preparatu Kiesol” – Remmers Polska
Sp. z o.o.


