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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
System płynnych hydroizolacji poliuretanowych 

weber.dry PUR system 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania, dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z wykonaniem hydroizolacji z membran poliuretanowych, 
stanowiących jednocześnie nawierzchnię na balkonach. Wyroby wchodzące w skład 
systemu weber.dry PUR SYSTEM, produkowane są przez firmę SAINT-GOBAIN 
WEBER Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 AVEIRO, Portugalia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest podstawą do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych, dotyczących konkretnego obiektu. W niniejszej specyfikacji 
technicznej osoba sporządzająca dokumentację techniczną i szczegółową specyfikację 
techniczną może wprowadzić zmiany, wynikające z konieczności dostosowania 
technologii do wymagań zamawiającego oraz konkretnych warunków realizacji robót. 
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 doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów BHP. Roboty w systemie weber.dry PUR SYSTEM należy 
wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. 
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
 
– ocena stanu podłoża oraz rodzaju materiału, z którego został wykonany, 
– przekroje przez system z określeniem kolejnych warstw oraz ich grubości, 
– detale wykonania hydroizolacji w miejscach szczególnych (przejścia 
   elementów przez płytę balkonu, połączenia systemu z innymi materiałami, 
   elementami itp.) 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

1.3.1. Specyfikacja techniczna – opracowanie określające warunki techniczne wbudowania  
i odbioru robót, dotyczących rozwiązania weber. 

1.3.2. Podłoże – podłoże betonowe (płyta balkonu) albo jastrych cementowy (spadkowy), do 
którego instalowany będzie system weber.dry PUR SYSTEM. 

1.3.3. Hydroizolacja poliuretanowa – jednoskładnikowa, elastyczna powłoka na bazie żywicy 
poliuretanowej, dostarczana w postaci płynnej, przeznaczona do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych na tarasach i balkonach, stanowiąca jednocześnie trudnościeralną 
nawierzchnię. 

1.3.4. Posypka piaskowa - piasek kwarcowy, suszony piecowo, o uziarnieniu odpowiednim 
dla przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej 
przyczepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz 



nadaniu wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej i/lub 
dekoracyjnej. 

1.3.5. Płatki dekoracyjne – płatki o nieregularnych kształtach z tworzywa sztucznego 
(jednobarwne lub wielobarwne mieszanki), stanowiące dekoracyjne wykończenie 
wierzchniej warstwy hydroizolacji. 

1.3.6. Powłoka zamykająca – barwna lub transparentna powłoka z żywicy poliuretanowej, 
stanowiąca dodatkową ochronę hydroizolacji i/lub wykończenie warstwy 
antypoślizgowej/dekoracyjnej. 

1.3.7. Materiał uszczelniający dylatację – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy 
poliuretanowej, stanowiąca wypełnienie dylatacji poziomych i pionowych. 

1.3.8. Preparat gruntujący: płyn nakładany na podłoże celem jego wzmocnienia  
i przygotowanie podłoża przed nakładaniem warstw hydroizolacji.  
Dokumentację robót remontowych i modernizacyjnych budynku stanowią: 
 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 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), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 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, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 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 późn. zmianami), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,  
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty montażowe i modernizacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opracowanych dla konkretnej realizacji. 
Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
 
– określenie stanu podłoża oraz rodzaju materiału, z którego zostały wykonane 

płyty balkonowe (tarasowe), 
– rysunki z uwzględnieniem poszczególnych warstw, 
– rodzaj i parametry okładzin ceramicznych (w przypadku ich zastosowania) 



– detale rozwiązań: np. wpusty, przejścia rur, sposób odprowadzania wody, 
montaż barierek, (rozplanowanie dylatacji i sposób ich wykonania), itp. 

 
2. Komponenty rozwiązania weber.dry PUR SYSTEM na balkony: 
 
2.1. weber.prim EP 2K - preparat gruntujący, 2-składnikowa żywica epoksydowa. 
2.2. weber.dry PUR seal – membrana poliuretanowa, jednoskładnikowa hydroizolacja na 

bazie żywicy poliuretanowej, przed układaniem wymaga jedynie wymieszania przy 
pomocy mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej (do 300 obrotów/min. max), przez 2 – 3 
minuty. Nie należy rozcieńczać, 

2.3. weber.dry fabric – tkanina techniczna do ewentualnego wzmocnienia powłoki 
weber.dry PUR seal na dużych i intensywnie eksploatowanych powierzchniach, na 
podłożach spękanych, a także na podłożach papowych, 

2.4. weber.dry PUR coat i weber.dry PUR coat traffic – jednoskładnikowe, 
poliuretanowe, wysoce elastyczne powłoki nawierzchniowe, o dużej odporności na 
ścieranie i czynniki zewnętrzne, w tym na UV. 

2.5. weber.dry detail – membrana poliuretanowa, jednoskładnikowa hydroizolacja na bazie 
żywicy poliuretanowej, wzmocniona włóknami, stosowana do uszczelniania miejsc 
szczególnych: połączenia posadzka/ściana, obróbki, narożniki, połączenia różnych 
materiałów itp. 

2.6. weber.dry accelerator – dodatek przyśpieszający wiązanie produktów weber.dry PUR 
system 

2.7. webersys chips – barwne płatki dekoracyjne. 
2.8. webersys mix PU – wielobarwne mieszanki piasków kwarcowych o uziarnieniu 0,1 – 

0,4 lub 0,4 – 0,8 mm, do dekoracyjnego wykończenia wierzchniej warstwy 
hydroizolacji. 

 
3. Produkty do prac dodatkowych (nie wchodzące w skład systemu) 
 
3.1. weber.tec PU K 25 – masa poliuretanowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, rys 

w podłożu. 
3.2. weber.rep 751 - polimerowo-cementowa warstwa sczepna, m.in. dla zaprawy 

naprawczej weber.rep 754. 
3.3. weber.rep 754 - polimerowo-cementowa zaprawa do naprawy i reprofilacji elementów 

betonowych i żelbetowych; jednowarstwowo do 50 mm grubości. 
3.4. weber.rep 755 - polimerowo-cementowa zaprawa do szpachlowania, wyrównywania  

i wygładzania powierzchni betonowych, warstwą grubości 1,5 do 5 mm. 
3.5. weber.sys 992 – preparat do usuwania zabrudzeń oraz czyszczenia narzędzi, użytych 

do przygotowania i nakładania produktów żywicznych weber.dry PUR SYSTEM. 
 
4. Narzędzia, sprzęt i urządzenia 
 

Do robót w systemie membran poliuretanowych należy stosować następujące narzędzia 
i sprzęt: 
 
● szczotki druciane lub urządzenia mechaniczne do czyszczenia podłoża, 
● szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do nakładania zapraw naprawczych –  

w przypadku konieczności naprawy podłoża cementowego, 
● noże lub nożyce do cięcia tkaniny technicznej, 
● mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną wolnoobrotową (max 

do 300 obrotów/min.) oraz pojemniki do przygotowania produktów, 
● wałki oraz pędzle malarskie. 



 
5. Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
 
5.1. Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymagane uprawnienia ekipy 
wykonawczej oraz jej wyposażenie w środki BHP. Należy również przygotować 
materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z p. 4. Należy osłonić elementy, które mogą ulec 
zabrudzeniu podczas wykonywania robót produktami, wchodzącymi w skład weber.dry 
PUR SYSTEM. 

5.2. Ogólne warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do prawidłowego składowania wszystkich 
elementów, wchodzących w skład systemu. Komponenty rozwiązania weber.dry PUR 
SYSTEM powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie oraz 
narażenie na wpływ zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur. Wszystkie roboty 
zakryte powinny być zgłoszone do odbioru oraz odebrane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dziennik budowy. 

5.3. Kontrola zestawu wyrobów. 
Produkty, wchodzące w skład rozwiązania weber.dry PUR SYSTEM, powinny 
posiadać prawidłowe oznakowanie. Zestaw produktów objęty jest europejską oceną 
techniczną ETA-16/0146 z 7.03.2016 roku. 

5.4. Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne 
znaczenie. W ramach przygotowania podłoża należy: 

5.4.1. podłoże cementowe (beton, jastrych) sprawdzić pod względem parametrów 
wytrzymałościowych - weber.dry PUR SYSTEM wymaga wytrzymałości podłoża na 
ściskanie minimum 25 MPa oraz na odrywanie minimum 1,5 MPa. 

5.4.2. oczyścić (np. poprzez śrutowanie, frezowanie itp.) z mleczka cementowego, 
pozostałości zapraw, tłuszczy itp. materiałów, które mogą osłabić przyczepność 
weber.dry PUR SYSTEM do podłoża. 

5.4.3. wyrównać wypukłości np. sfrezować, zagłębienia do 5 mm wyrównać szpachlówką 
weber.rep 755, a większe wyrównać stosując jako mostek sczepny zaprawę weber.rep 
751 plus zaprawę naprawczą weber.rep 754. Zapewnić spadek podłoża na zewnątrz lub 
do elementów odwodnienia powierzchni. 

5.4.4. Powierzchnię dokładnie odkurzyć. UWAGA: do czyszczenia powierzchni nie używać 
wody. 

5.4.5. Hydroizolacji poliuretanowych weber.dry PUR system nie należy nakładać na podłoża 
o wilgotności ponad 5 %. 

5.4.6. W przypadku braku możliwości wykonania spadku produktami, opisanymi w punkcie 
5.4.3., można wykonać spadkowy jastrych cementowy, związany z podłożem,  
z zaprawy weber.floor Rapid. 

 
5.5. Przygotowanie komponentów rozwiązania weber.dry PUR SYSTEM. 
 
5.5.1. weber.prim EP 2K - komponent A – żywica i komponent B – utwardzacz – są 

dostarczane w odpowiednich proporcjach, które należy ze sobą połączyć i niezwłocznie 
wymieszać ze sobą, przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Mieszać 
składniki należy 3-5 minut, zwracając uwagę na dokładne wymieszanie na dnie i bokach 
pojemnika. Dla wyrównania lepkości żywicy stosuje się rozcieńczenie 15 – 25 % wody. 
Tak przygotowaną żywicą należy zagruntować oczyszczone podłoże. Grunt nanosić 
równomiernie, zużywając ok. 0,2 kg/m2, 

5.5.2. weber.dry PUR seal, weber.dry PUR coat i weber.dry PUR coat traffic – przed 
układaniem wymagają jedynie wymieszania przy pomocy mieszadła i wiertarki 



wolnoobrotowej, przez 2 – 3 minuty. UWAGA – unikać napowietrzenia produktów. Nie 
należy ich rozcieńczać. 

5.5.3. weber.dry detail – przed użyciem wymaga wymieszania drewnianą szpatułką – nie 
stosować mieszadeł mechanicznych. Nie należy rozcieńczać. 

5.5.4. weber.rep 751 - do czystego naczynia wlać max. 9 litrów czystej wody, wsypywać 
stopniowo zawartość worka (25 kg) i mieszać min. 5 minut do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Do mieszania używać mieszadła wolnoobrotowego lub wiertarki 
z mieszadłem łopatkowym (ok. 400 obrotów/min.) 

5.5.5. weber.rep 754 i weber.rep 755 – do czystego naczynia wlać max. 3 litry czystej wody, 
wsypywać stopniowo zawartość worka (25 kg) i mieszać min. 3 minuty do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej masy. Po ok. 5 minutach przerwy ponownie przemieszać. 
Do mieszania używać narzędzia, opisanego powyżej. Dokładne informacje o mieszaniu, 
dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach – kartach technicznych, dostępnych na stronie internetowej 
www.pl.weber. 

 
5.6. Przygotowanie miejsc szczególnych. 
 
5.6.1. Styk powierzchni poziomej i pionowej - łącznie pas szerokości ok. 20 cm - zagruntować 

preparatem weber.prim EP 2K, przygotowanym jak wyżej. Po ok. 6 – 12 godzinach 
(lecz nie później niż po 24 godzinach) nałożyć pierwszą warstwę płynnej hydroizolacji 
weber.dry PUR seal, po czym wtopić pasy tkaniny technicznej weber.dry fabric szer. 20 
cm. Zakłady kolejnych pasów tkaniny powinny wynosić 5-10 cm. Po 12 – 18 godzinach 
(lecz nie później niż po 48 godzinach) nałożyć drugą warstwę weber.dry PUR seal. 

5.6.2. Narożniki wypukłe/wklęsłe - dodatkowo wzmocnić odpowiednio przyciętymi 
kawałkami tkaniny tak, aby zachodziły na siebie po obu stronach narożnika. 

5.6.3. Przejścia rur, instalacji itp. przez płytę balkonu/tarasu – o ile występują - uszczelnić, 
używając pasa tkaniny weber.dry fabric szer. 20 cm i długości równej obwodowi rury, 
powiększonemu o zakład, ponacinanego z jednej strony. Przygotowaną rurę (tj. 
zagruntowaną weber.prim EP 2K i powleczoną hydroizolacją weber.dry PUR seal) 
owinąć tkaniną i zatopić w hydroizolacji. Następnie kwadrat tkaniny z otworem 
średnicy rury przełożyć przez nią, przykrywając nacięcia pionowego pasa tkaniny  
i pokryć masą weber.dry PUR seal. 

5.6.4. Dylatacje - ścianki szczeliny dylatacyjnej pokryć także pierwszą warstwą weber.dry 
PUR seal, włożyć nadmiar tkaniny uformowany w „U” i pokryć membraną weber.dry 
PUR seal. Następnie wcisnąć sznur dylatacyjny o średnicy o ok. 30 % większej niż 
szerokość szczeliny, pozostawiając miejsce na wypełnienie masą weber.tec PU K 25. 

 
5.7. Wykonanie hydroizolacji. 
 

Po zabezpieczeniu miejsc szczególnych całą powierzchnię podłoża zagruntować 
preparatem weber.prim EP 2K. Po ok. 6 – 12 godzinach od gruntowania (lecz nie 
później niż po 24 godzinach) nałożyć pierwszą warstwę płynnej hydroizolacji weber.dry 
PUR seal. Po 12 – 18 godzinach (lecz nie później niż po 48 godzinach) nałożyć drugą 
warstwę weber.dry PUR seal. W przypadku dłuższej przerwy powierzchnię ponownie 
zagruntować żywicą weber.prim EP 2K i po ok. 6 – 12 godzinach (lecz nie później niż 
po 24 godzinach) nałożyć kolejną warstwę weber.dry PUR seal. Jeżeli przewidywana 
jest przerwa dłuższa niż 48 godzin pomiędzy nakładaniem pierwszej i drugiej warstwy 
weber.dry PUR seal, to zaleca się natychmiast po naniesieniu pierwszej warstwy 
weber.dry PUR seal przesypać ją obficie (z nadmiarem) suszonym piaskiem 
kwarcowym o uziarnieniu 0,1 – 0,5 mm. Następnego dnia nadmiar piasku usunąć,  
a przed wykonaniem kolejnej warstwy weber.dry PUR seal całą powierzchnię 



„przedrapać” ostrą krawędzią stalowej pacy, następnie dokładnie odkurzyć i nałożyć 
weber.dry PUR seal, a po 12 – 18 godzinach (lecz nie później niż po 48 godzinach) 
nałożyć drugą warstwę weber.dry PUR seal. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna 
przekraczać 0, 6 mm grubości (w rozwiązaniach bez tkaniny technicznej).  
W szczególnych warunkach (bardzo duże obciążenia) może być wymagana trzecia 
warstwa hydroizolacji. Przy dużych i intensywnie eksploatowanych powierzchniach, 
powłokę weber.dry PUR seal wzmocnić tkaniną techniczną weber.dry fabric, szerokości 
1,0 m, układaną za zakład 5-10 cm. 
Zużycie masy zależy od przyjętego rozwiązania: 
- na gładkim podłożu w dwóch warstwach: 1,4 - 1,8 kg/m2, 
- w dwóch lub trzech warstwach z użyciem tkaniny: 2,0 – 2,5 kg/m2. 
 

5.8. Wykończenie powierzchni hydroizolacji. 
 

Powłoka weber.dry PUR seal jest odporna na degradację promieniami UV, jednak  
z upływem czasu, w zależności od stopnia wyeksponowania powierzchni na działanie 
promieni słonecznych, może nastąpić nieznaczna zmiana koloru lub tzw. Kredowanie 
powierzchni. Nie ma to jednak wpływu na skuteczność hydroizolacji. Zabezpieczeniem 
przed takimi efektami jest pomalowanie ostatniej warstwy weber.dry PUR seal powłoką 
zamykającą weber.dry PUR coat w jednej lub dwóch warstwach. Pierwszą warstwę 
weber.dry PUR coat nanosić wałkiem futrzanym na związaną powierzchnię 
hydroizolacji weber.dry PUR seal (minimum po 12 godzinach wiązania w temp. 20oC), 
a kolejną – po 3-6 godzinach (lecz nie później niż po 36 godzinach). Zużycie na dwie 
warstwy weber.dry PUR coat wynosi ok. 0,25 kg/m2. Zmoczona powłoka weber.dry 
PUR seal jest śliska, stąd w wielu zastosowaniach może wymagać stworzenia 
powierzchni antypoślizgowej. Uzyskuje się ją poprzez przesypanie świeżo ułożonej 
warstwy hydroizolacji suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 – 0,4 mm lub 
0,4 – 0,8 mm (w zależności od wymaganego stopnia antypoślizgowości i intensywności 
użytkowania posadzki). W takim przypadku zużycie żywicy weber.dry PUR seal 
wynosi ok. 2 kg/m2. Po jej związaniu należy nadmiar piasku usunąć i nałożyć warstwę 
zamykającą z powłoki weber.dry PUR coat – w jednej lub dwóch warstwach. 
Dodatkowo dla uzyskania efektu dekoracyjnego zamiast zwykłego piasku kwarcowego 
można użyć mieszankę barwnych piasków kwarcowych webersys mix PU lub płatki 
dekoracyjne webersys chips, a powłokę zamykającą weber.dry PUR coat wykonać  
w wersji transparentnej. 

 
5.9. Warunki atmosferyczne do wykonania robót i wiązania produktów. 
 
5.9.1 Temperatura podłoża i otaczającego powietrza powinna wynosić od +5ºC do +30ºC. 

Jednocześnie temperatura podłoża musi być o co najmniej 3ºC wyższa od bieżącej 
temperatury punktu rosy, aby nie dopuścić do tworzenia się warstwy kondensatu, który 
skutecznie może pogorszyć przyczepność układanych żywic. 

5.9.2 Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5 % (pomiar metodą CM). 
5.9.3 Niezwiązane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi, a także przed 

promieniowaniem słonecznym. W przypadku wilgotnych podłoży może dochodzić do 
tworzenia się pęcherzy, na skutek ciśnienia pary wodnej.  

5.9.4 Powłoki uzyskują odporność na deszcz po ok. 4 godzinach, na lekkie obciążenie – po 
ok. 12 godzinach, a w pełni obciążane mogą być po 7 dniach (dane dla temperatury 
+20ºC i 50 % wilgotności względnej). 

 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
 



UWAGA ! Link do filmu: „Aplikacja PUR system na balkonach i tarasach” 
https://www.youtube.com/watch?v=JHCJdymvkBA 

 
6.1 Nadzór techniczny nad robotami. 
 

Ze względu na szczególny charakter robót izolacyjnych powinny być one wykonywane 
przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. 
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego, prowadzonego przez wykonawcę robót, 
powinien być prowadzony również nadzór autorski i inwestorski. Prace powinny być 
prowadzone na podstawie projektu technicznego oraz pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót. Podczas wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów z zakresu BHP. Przed przystąpieniem do prac należy 
zapoznać się z informacjami zawartymi na opakowaniach wyrobów budowlanych. 
Zgodnie z zawartymi na opakowaniach zaleceniami stosować środki ochrony osobistej. 

6.2 Kontrola jakości. 
Kontrola jakości powinna być prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany 
przez niego i zatwierdzony przez inwestora program. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 
● badania przed rozpoczęciem robót: jakość materiałów, przewidzianych do 

wbudowania; sprawdzenie podłoża, 
● badania w trakcie wykonywania robót: poprawność przygotowania produktów  

i dozowania składników, temperatura podłoża i powietrza, wilgotność 
powietrza, punkt rosy, wygląd zewnętrzny po aplikacji kolejnych warstw, 

6.3. Odbiór wykonania robót. 
Sprawdzeniu podlegają: 
● odbiór materiałów - powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 

na budowę, 
● poprawność przygotowania podłoża (w tym poziomy, spadki, prostoliniowość), 
● poprawność zagruntowania, 
● zgodność wykonania nawierzchni z projektem, dokumentacja techniczną, 

specyfikacją techniczną, 
● poprawność wykonania dylatacji, 
● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni (jednolity, bez miejsc  
      porowatych, pęcherzy). 
W wyniku odbioru należy: 
● sporządzić protokół odbioru robót, 
● dokonać wpisu do dziennika budowy. 

 
7. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003  
   r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 
8. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  
     jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.  
     1422 z późn. zmianami. 
– 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  
    funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zmianami  



    (Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664, Dz. U Nr 72 poz. 464, Dz. U. Nr 42 poz.  
    217 z 18.02.2011, Dz. U poz. 365 z 28.03.2012 ). 
‒ 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. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z późniejszymi  
    zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające  
    rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
    informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 16 października 2015 r.  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie  
    sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
    znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 
– 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 oznaczenia  
    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). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
    usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty  
    charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.  
    U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
    oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
    niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
 

 
9. Inne dokumenty i instrukcje 
 

‒ PN-EN 14891/2012 „Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci 
     ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań,  
     ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczanie” 
‒ PN-EN 13813/2004 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
    

10. Materiały, właściwości i wymagania 
 

‒ PN-EN 14411/2009 Płytki Ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
     i znakowanie 
‒ Instrukcja ITB nr 418/2007 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
    budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje 


