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OKŁADZINY 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
      Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych budynku . 
1.2.Zakres stosowania ST 
      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji   
      robót  wymienionym w punkcie.  1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych  
      zewnętrznych i obejmują: 
      Okładziny aluminiowe z blachy gr.0,5mm, z jednej strony powleczone lakierem w kolorze 
(strona zewnętrzna) z drugiej strony pokryte lakierem ochronnym (strona wewnętrzna). 
1.4.Określenia podstawowe 
       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i   
        normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową oraz poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera. Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1.Okładziny zewnętrzne 
Płyty kompozytowe składają się z rdzenia i okładzin z blachy aluminiowej o łącznej grubości 
4mm. 
Płyty występują w dwóch wariantach, opisane jako PE lub FR. Płyta PE jest standardową 
płytą budowlaną, płyta FR jest płytą o właściwościach NRO. Standardowa grubość rdzenia 
wynosi 3mm - dla płyt PE - rdzeń z polietylenu, dla płyt o symbolu FR - rdzeń mineralny. 
Okładziny aluminiowe wykonane są z blachy gr.0,5mm, z jednej strony powleczone lakierem 
w kolorze RAL 9007 mat (strona zewnętrzna) z drugiej strony pokryte lakierem ochronnym 
(strona wewnętrzna). 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak   
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i   
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
4.Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone  
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z  
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
5.Wykonanie robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
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5.1.Okładziny  zewnętrzne 
Na elewacjach płyty wykonauje się jako płyty proste mocowane na nity do podkonstrukcji, w 
formie kaset przestrzennych kształtowanych i obrabianych przez frezowanie strony 
wewnętrznej, lub jako elementy jednokierunkowo walcowane. 
Elementy w formie kaset przestrzennych montuje się jako wieszane na systenie trzpieni, lub 
na kątownikach aluminiowych nitowanych z boku kaset. 
Z uwagi na sposób montaŜu, między płytami zostawia się poziome i pionowe fugi szerokości 
od 10-20mm (zaleŜnie od zastosowanego sposobu montaŜu - trzpienie lub kątowniki)  
Elementy (kasety, płyty, łuki) montuje się do podkonstrukcji z profili aluminiowych 
montowanych do podłoŜa (ściana Ŝelbetowa, murowana, system kaset stalowych 
elewacyjnych itp.) 
Jako docieplenie ściany stosuje się wełnę mineralną w płytach montowaną między profilami 
podkonstrukcji. 
Z uwagi na fakt iŜ elewacja w systemie aluminiowych paneli nie jest elewacją szczelną 
(elewacja wentylowana) zaleca się stosowanie wełny mineralnej w płytach z czarnym (lub 
Ŝółtym np. URSA) welonem, lub rozwiązanie z wełną mineralną bez welonu przykrytą folią 
paroprzepuszczalną. 
Pomiędzy panelami a izolacją termiczną naleŜy zachować pustę powietrzną min. 20-
25mm umoŜliwiaj ącą swobodną wentylację przestrzeni pod panelami (odprowadzenie 
wody atmosferycznej która dostanie się pod panele). 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
6.1.Okładziny zewnętrzne   
Kontrola jakości robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz stwierdzenie wzajemnej  zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów.  
- sprawdzenie przygotowania poszczególnych elementów, ich ułoŜenie oraz  zakotwienie 
naleŜy przeprowadzić w trakcie wykonywanania robót oraz na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
- sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości grubości i układu spoin w okładzinach 
- sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny naleŜy przeprowadzić zgodnie z   
wymaganiami PN-72/B-06190 
 
7.Obmiar  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” 

7.1.Okładziny –obmiar okładzin powinien być liczony w m2 rzeczywistej pow licowania w 

rozwinięciu  

8.Odbiór robót 

8.1. Okładziny  
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest 
przedstawić dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania 
odpowiednich norm i określającą ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne 
(np. kolorystyczne, fakturowe), jak równieŜ: 
a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów 
międzyoperacyjnych), 
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość uŜytych materiałów 
(atesty). 
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Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, albo innym równorzędnym dowodem. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania miedzy 
operacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
podłoŜa zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłoŜonych przez dostawcę zaświadczeń 
(atestów) z kontroli jakości materiałów. Materiały nie mające dokumentów potwierdzających 
ich jakość powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom przez upowaŜnione 
laboratorium. 
  

 
 


