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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST – 6 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY 

I RURY SPUSTOWE  

 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dekarskich w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA I 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY”, zlokalizowanego na dz. 
nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina Załuski, powiat płoński.   

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac obejmują: 

− obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 

− rynny i rury spustowe stalowe – systemowe 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 

 
2.1. Łączniki 

 
Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe szczelne lub wkręty ocynkowane i 

lakierowane z uszczelką z EPDM wg wskazań producenta materiałów blachy. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu 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. 

Zabronione jest używanie do cięcia blach powlekanych szlifierek kątowych. 
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4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 
 
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 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 jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
5.3. Montaż pokrycia dachowego 

 
1) Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 

miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować 
obróbki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy 
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć 
kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy 
lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy 
dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU 
stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór 
wentylacyjny szerokości 1cm. 

2) W ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na długości każdej rury 
spustowej. 
 

UWAGA : 
Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż 5°C. 

 
5.4. Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

 
Mocowanie haków na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski 

okapowej, ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 
Rury spustowe mocowane uchwytami o rozstawie co 3m. Mocowanie rynien. Na końcach rynien 
należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i 
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odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod 
kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy rozciągnąć linkę. 
Rynny z blachy powlekanej montować ze spadkiem który powinien wynosić 0,5÷2 %. Zakładanie 
łącznika na połączeniu rynien. Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie 
należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą 
klamerką. Mocowanie obejm. Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej 
– jej pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy 
zamocować obejmę w rozstawie co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: 
dla ścian ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować się po wykończeniu 
elewacji. Ustalenie długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że 
kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 
40 mm od ściany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

 
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich 

 
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
5.6.  Drobne naprawy 

 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy 

są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych 
materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je 
przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 
 

6.1. Sprawdzenie jakości robót 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240. 

Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od daty 
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 
norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować 
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− Jakości zastosowanych materiałów, 

− Dokładności wykonania robót dekarskich, 

− Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

− Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

− Estetyki wykonania robót dekarskich 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp. 

− Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

− Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 

− Sprawdzenie szczelności połączeń klap dymowych i wyłazów dachowych z pokryciem. 
 
 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− 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-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

− PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

− 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. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 

 


