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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blachar-
skich, rynien i rur spustowych w ramach zadania związanego z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy 
Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blachar-
skich budynku, rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających ponad połać dachową budynku. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) wykonanie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych, 
2) wykonanie obróbki blacharskiej cokołu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm,  
4) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, konstrukcji wsporczych ław   

i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego, 
5) zabezpieczenie obróbek blacharskich listwą wykończeniową oraz bezbarwnym silikonem dekarskim, 
6) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów, attyk itp., 
7) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych, 
8) wykonanie obróbek blacharskich zadaszeń nad wejściami do budynku, 
9) wykonanie wstępnego krycia koszy na połaci dachu papą asfaltową termozgrzewalną podkładową modyfikowaną 

SBS grubości 4,7 mm mocowaną na gwoździe, 
10)  wykonanie obróbek blacharskich koszy, pasów pod- i nadrynnowych, obróbek krawędziowych okapów dachu, 

obróbek szczytowych dachu itp. 
11)  wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego ele-

mentów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, 
12)  wykonanie rynien wiszących o średnicy DN 150 i DN 90 z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych, 
13)  wykonanie rur spustowych o średnicach DN 110 i DN 75  z blachy stalowej ocynkowanej w ilości zgodnej z do-

kumentacją, 
14)  połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi   
w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST               
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wy-
konawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.                                                                                                                                          

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska                                                                                                          
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) 
oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o 
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988                            
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera Ŝadnych składników, 
które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas poŜaru. Elementy budowlane 
wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji 
lub konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna 
jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w 
wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, Ŝe ele-
menty budowlane z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 
Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczególnie 
odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres swego uŜytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość właściwa  7,2 g/cm 3 

Temperatura topnienia 418 °C 

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
Moduł spręŜystości E min. 80 000 N/mm 

Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
Charakterystyka mechaniczna 
Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2 
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2 
Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
Twardość w skali HB lub HV min 40 

2.2.4. Inne blachy płaskie: 

� blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na 
stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 
1000x2000mm lub 1250x2000 mm,  

� blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

2.2.5 Podstawowe materiały: 

blacha stalowa ocynkowana grubości 0,55 mm, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe               
LC-60, klej Dispersionklber firmy Sto lub równowaŜny, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości 0,55 
mm o przekrojach zgodnych z dokumentacją, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach 
zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki 
mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

� Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
� Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na ja-

kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, noŜyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek 
drewniany, nóŜ blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 



                              Specyfikacja Techniczna –ST-10  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe                            139 

 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 

lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. 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 przyczepa. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy układać rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas 
transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. JeŜeli długość elementów z 
blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładun-
ku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogo-
wym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymag. przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Podokienniki zewnętrzne 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych naleŜy kleić do podłoŜy klejem np.: Dspersionkleber 
Firmy Sto lub równowaŜnym. W tym celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią 
przewidzianą w systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą 
bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagrunto-
wać powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebie-
niową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.  
Uwaga. Podokienniki zewnętrzne naleŜy przykleić przed dociepleniem ościeŜy okiennych. Warstwa przyklejanych 
pasów ocieplających ościeŜa powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki bla-
charskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 
podokienników zewnętrznych naleŜy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykony-
wania innych robót wykończeniowych.  

5.3. Inne obróbki blacharskie 

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wyko-
nywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblo-
dzonych podłoŜach. 

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone-
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta odwad-
niające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 
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0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekra-
czać 25,0 m. 

5.3.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podło-
Ŝe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnie-
rza wpustu. 

5.3.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.3.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na 
wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyna niedroŜ-
ności rur spustowych. 

5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.3.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

5.3.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wielo-
członowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

5.3.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wielo-
członowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębo-
kość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykona-
nych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 

� dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

� dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2.  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumenta-
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cji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powy-
konawczej 

8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 

8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 
utrudniony. 

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 

 

8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich  naleŜy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 

8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich połącze-
nia z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyj-
nych. 

8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy przy-
jąć jedno z następujących rozwiązań: 

� poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę, 
� w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których nie 

odpowiadają one wymaganiom  i ponownie je wykonać. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., 

8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4. Zakończenie odbioru 

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

� ocenę wyników badań, 



                              Specyfikacja Techniczna –ST-10  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe                            142 

 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
� zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
� sprawdzenie szczelności połączeń,  
� badania kontrolne i odbiory, 
� ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie, 
� zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
� sprawdzenie szczelności połączeń, 
� ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z późn. 

zm.), 
� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13           

z dn. 10.04.1972 r.), 
� Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 

10.1 Normy: 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzia-
nej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalo-
wej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy alumi-
niowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

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

 


