SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.T.-01. Rynny, i rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej lub alucynk,
KOD CPV 45261320- 3
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie połaci dachu: wymiana rynien, rur
spustowych na budynku MHL w Nowym Targu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub alucynk
1.4. Określenia podstawowe
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,
ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg
dokumentacji technicznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych..
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi
odrębnymi
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.
2.Materiały
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać
deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.
-rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy 150mm
-rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy 160 i 120mm
-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2.Transport i składowanie
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m .
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakości
Dopuszczalne odchyłki:
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40
- długość blachy - ±20
Badania: rodzaj badań
- oględziny powierzchni i powłoki
- sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie masy 1m długości blachy
Ocena jakości i atesty
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co
najmniej:
- nazwę i znak wytwórcy
- oznaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.2. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty
budowlane w zakresie:
- powłoki
- wymiarów
- rozstawu
- wykonania rynien oraz połączeń
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody
spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5%
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu
wewnętrznego,
8.3.Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie
- powłoki
- wymiarów
- rozstawu
- wykonania rur i połączeń
- umocowania w uchwytach: co 3m
- prostoliniowości : 3mm/2m
- szczelności, obecności dziur i pęknięć
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm:
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m

9. Podstawa płatności
Wyłączono z zakresu opracowania.
10. Przepisy związane
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
Instrukcja techniczna producenta.

