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1. Wykaz rysunków 

Lp. Opis 

1 Uszczelnienie przerwy roboczej na połączeniu płyta / ściana fundamentowa 

1A Uszczelnienie przejścia przewodu instalacji odgromowej prze płytę 

1B Uszczelnienie przejść instalacji w płycie fundamentowej, ścianie 

1C Uszczelnienie zamka na połączeniu ściana szczelinowa/płyta fundamentowa 

1D Uszczelnienie przerwy roboczej na połączeniu płyta (strop) / ściana zbiornika 

1E Uszczelnienie przerwy roboczej na połączeniu płyta / ściana fundamentowa 

2 Uszczelnienie przerwy skurczowej zewnętrznych ścian fundamentowych 

2A Uszczelnienie przerwy roboczej zewnętrznych ścian fundamentowych 

2B Uszczelnienie przerwy skurczowej zewnętrznych ścian zbiornika 

2C Uszczelnienie przerwy roboczej zewnętrznych ścian zbiornika 

3 Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej  płyty fundamentowej 

3A Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej  płyty fund. 

3B Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej  w płycie (rampie) 

4 Uszczelnienie przerwy roboczej w  przegłębieniu 

5 Uszczelnienie przerwy roboczej na połączeniu ściana fund./strop 

6 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej  w płycie i ścianie fundamentowej 

6A Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej na połączeniu z istniejącym bud. 

7 Uszczelnienie otworów po ściągach szalunkowych w zewn. ścianach  

8 Uszczelnienie przełamania stropu nad „-1” poza strefą zabudowy 

9 Uszczelnienie przerwy skurczowej/roboczej w stropie nad „-1” poza strefą zabudowy 

10 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej w stropie nad  „-1” poza strefą zabudowy 

11 Uszczelnienie wpustu w stropie nad „-1” poza strefą zabudowy 

12 Uszczelnienie przerwy roboczej na połączeniu ściana – płyta rampy 

13 Uszczelnienie studni odwadniającej w płycie fundamnetowej 

14 Uszczelnienie przejść słupów tymczasowych/pali przez płytę fundamentową 
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Fot. 1  Uszczelnienie studni odwadniającej 
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Fot. 2 Uszczelnienie słupa tymczasowego w płycie fundamentowej 

 

 
Fot. 3 Betonowanie płyty fundamentowej metodą podstropową 
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Fot. 4 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego w płycie fundamentowej

 
 

Fot. 5 Uszczelnienie zbrojenia pala wchodzącego w płytę fundamentową 
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Fot. 6 Uszczelnienie wpustu systemu odwodnienia na stropie 

 

 
 

Fot. 7 Uszczelnienie przerwy roboczej/skurczowej w płycie fundamentowej 
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Fot. 8 Uszczelnienie otworów po ściągach w zewnętrznych ścianach fundamentowych 

 

 
 

Fot. 9 Przerwa robocza/skurczowa w płycie 

 
 

Fot. 10 Profil rysująco –uszczelniający Q88 w 

zewnętrznej ścianie fundamentowej 
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Fot. 11 Zewnętrzna taśma uszczelniająca PVC do przerw roboczych  

 

 
 

Fot. 12 Profil rysująco –uszczelniający Q88 w zewnętrznej ścianie fundamentowe
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Fot. 13 Zakończenie węża iniekcyjnego INTEC PREMIUM 

 

 
 

Fot. 14 Zgrzewanie zewnętrznej taśmy uszczelniającej 
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Fot. 15 Uszczelnienie przerwy roboczej na styku płyta- ściana oraz zakończenie zewn. taśmy z 

przerwy roboczej płyty 
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Fot. 16 Uszczelnienie przerwy roboczej na styku płyta- ściana oraz zakończenie zewn. taśmy z prze-

rwy roboczej płyty 

 

 

 
Fot. 17 Uszczelnienie przerwy roboczej na styku płyta 
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Fot. 18 Uszczelnienie zamka na styku płyta fundamentowa - ściana szczelinowa 

 

 
Fot. 19 Uszczelnienie przerwy roboczej zewnętrznej ściany fundamentowej 
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Fot. 20 Uszczelnienie stropodachu – zabezpieczenie przerw roboczych 

 

 
Fot. 21 Uszczelnienie stropodachu w technologii hydroizolacji bezpowłokowej 

 

 
Fot. 22 Uszczelnienie rzygacza (rynny) w stropodachu za pomocą żywicy triflex prodetil 
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Fot. 23 Uszczelnienie wpustu systemu odwodnienia z kołnierzem termozgrzewalnym  

 

 

 
Fot. 24 Uszczelnienie przerwy roboczej/skurczowej w płycie fundamentowej 
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Fot. 25 Uszczelnienie przerwy roboczej w płycie fundamentowej 

 

 
Fot. 26 Zakończenie przerwy roboczej płyty fundamentowej 
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Fot. 27 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnej [zewn. taśma kątowa] w zewn. ścianie fund. 

 
Fot. 28 Pielęgnacja płyty fundamentowej 

 

 
Fot. 29 Przerwa robocza/skurczowa w płycie na styku z zamkiem w ścianie szczelinowej 

 

http://www.normabud.pl/


Norma Bud S.A. (dawniej: „Norma Bud” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.) ul. Raniuszka 41,                                                                                                                     ® 

02-838 Warszawa, www.normabud.pl                 

NIP: 521-329-00-94; REGON: 012102820 KRS 0000720904 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS,  
 

 

 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC 

HYDROIZOLACYJNYCH W SYSTEMIE BEZPOWŁO-
KOWYM 
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1.  Ogólne warunki wykonania 
 

Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji warsztatowej wykonanej i opracowanej 

przez specjalistyczną firmę na zlecenie GW. Wszelkie materiały przewidziane do 

wbudowania muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zarówno rozwiąza-

nia projektowe zawarte w dokumentacji warsztatowej i zastosowane do wbudowania mate-

riały, wymagają przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskania przez GW, stosowane-

go zatwierdzenia ze strony Projektanta i Inwestora.  Dokumentacja warsztatowa 

uwzględniać powinna: założenia dokumentacji budowy, wymogi wykonawcze, 

uwarunkowania technologiczne, specyfikę danej inwestycji (lokalizacja dylatacji skur-

czowych, odstępy pomiędzy poszczególnymi etapami prac, możliwość obciążania 

wykonanej konstrukcji, występowanie dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, itp.) , 

uwarunkowania wodno- gruntowe, okres realizacji prowadzonych robót budowlanych, 

uwzględnienie występowania typowych dla danych pór roku warunków atmosferycznych 

(m.in. temperatur powietrza, nasłonecznienia, prędkości wiatru, opadów atmosferycznych, 

itp.) oraz powinna uwzględniać wszelkie inne czynniki mające lub mogące mieć wpływ na 

istotne pogorszenie właściwości jakiegokolwiek z elementów realizowanych obiektów 

budowlanych.  
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II Proces realizacji – wykonania prac 

 

2.  Etapy realizacji 
 

1. Prace szalunkowe  

2. Prace zbrojarskie 

3. Montaż elementów technologii białej wanny 

4. Wbudowanie mieszkanki betonowej 

5. Pielęgnacja wstępna i długookresowa 
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3.  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 

3.1. RECEPTURA MIESZANKI BETONOWEJ  
 
Beton przeznaczony jako podłoże pod posadzkę powinien charakteryzować się niskim 
skurczem oraz zdolnością do mechanicznego zacierania. Ze względu na skurcz zaleca się, 
aby ilość cementu w mieszance betonowej nie przekraczała 330 kg/m3 (co będzie 
spełnione w betonach na masywną płytę fundamentową), a stosunek w/c był nie większy 
od 0,47. 
 

 
3.2 WYMOGI DOTYCZĄCE FORMOWANIA KONSTRUKCJI  

 
Przy doborze recepty mieszanki betonowej w miarę możliwości należy wykorzystywać 
możliwości ograniczenia skurczu betonu oraz stosunku w/c poprzez zastosowanie kruszy-
wa do 32 mm. Beton na żwirze do 32 mm daje się pompować i zacierać mechanicznie. 
Aby beton był przydatny do mechanicznego zacierania, musi zawierać odpowiednie ilości 
drobnych frakcji kruszywa. Wtedy dla betonu zacieranego „na ostro” zawartość frakcji 
0/0,25 mm powinna być większa od 4% całej masy kruszywa, zaś dla betonu zacieranego 
na gładko (łopatkami zacieraczki) zawartość frakcji 0/125 mm powinna być nie mniejsza od 
2% całej masy kruszywa, a frakcji 0/0,25 mm nie mniejsza od 4%. W przeciwnym razie 
mogą wystąpić odspojenia przypowierzchniowej warstwy betonu spowodowane opóźnio-
nym, nadmiernym odsączaniem wody zarobowej podczas zacierania.  Zaleca się 
wykończenie wierzchu płyty przez wyprofilowanie i zatarcie płyty tylko „na ostro”.  Z uwagi 
na masywną płytę fundamentową, beton prawdopodobnie będzie musiał zawierać dodatek 
popiołu lotnego (dla ograniczenia ciepła wiązania oraz poprawy pompowności). Popiół 
lotny z mleczkiem cementowym może w zwiększonej ilości zgromadzić się na powierzchni 
podkładu pod posadzkę żywiczną, obniżając wytrzymałość podkładu na odrywanie. Dlate-
go powierzchnię zatartej „na ostro” płyty należy przygotować pod ułożenie posadzki 
żywicznej poprzez frezowanie planetarne wirującymi dyskami diamentowymi lub ciężkie 
śrutowanie, aż do usunięcia słabej powierzchniowej warstwy mleczka z popiołem. 
Wytrzymałość przygotowanego podkładu pod posadzkę żywiczną powinna być nie niższa 
od 1,5 MPa w teście pull-off. Zabrania się szlifowania płyty kamieniem korundowym lub 
papierem ściernym, gdyż grozi to wbiciem pyłu w pory betonu, a w konsekwencji odspo-
jeniami posadzki żywicznej.  
 

4. Instrukcja pielęgnacji świeżego betonu 
 
Czynności związane z pielęgnacją mają na celu ochronę betonu przed: 

a) Zbyt wysoką bądź zbyt niską temperaturą otoczenia 
b) Intensywnymi opadami 
c) Zbyt niską wilgotnością 
d) Skurczem i spękaniami spowodowanymi wysychaniem betonu 
e) Zamarzaniem wody zarobowej co prowadzi do obniżenia wytrzymałości oraz 

niszczenia betonu 
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Minimalny okres pielęgnacji dla każdego typu betonu wynosi 3 dni, dla betonów 
wodoszczelnych lub przy stosowaniu cementu hutniczego należy wydłużyć do 14 dni. 
Zewnętrzne ściany fundamentowe i ściany zbiorników, ściany oporowe należy przet-
rzymywać w szalunkach przez okres 72h, dopuszcza się wcześniejsze rozszalowanie jak 
nie przed upływem 36h przy spełnieniu poniższych warunków: 
 

1. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi  
2. Zabezpieczenie przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi tj. silnym wiatrem, 

nasłonecznieniem – szczelne okrycie białą folią 

3. Zabezpieczenie przed szokiem termicznym – przy temperaturze powyżej +15C i 
nasłonecznieniu okrycie ścian wilgotną geowłókniną i białą folią. Zabrania się pole-
wania ścian zimną wodą 

4. Stworzenie warunków dla uzyskania pełnej hydratacji – zabezpieczenia takie jak w 
pkt. 2 i 3 

 
4.1 Metody pielęgnacji betonu: 

a) Zraszanie powierzchni betonu wodą. W zwykłych warunkach zraszanie wodą należy 
w okresie letnim po upływie około 12 godzin, a w okresie chłodniejszym po upływie 
24 godzin. 

b) Stosowanie osłon – okrywanie folią [w okresie letnim – biała/przeźroczysta, w 
pozostałych okresach – czarna], matami lub płytami z materiałów izolacyjnych, 
wykonanie namiotu ochronnego w miejscu wbudowania betonu. 

c) Stosowanie preparatów do powierzchniowej ochrony betonu – pokrycie powierzchni 
świeżego betonu filtrem ochronnym preparatu. 

4.2 Pielęgnacja w zależności od warunków atmosferycznych: 
a) Temperatura średnia dobowa nie niższa niż +10C i nie wyższa niż +25C, 

wilgotność powietrza względna 55-75% - odsłonięte powierzchnie betonowe 
utrzymywać przez wymagany okres w stanie ciągłego zawilgocenia lub przykryć fo-
lią;  

b) Nasłonecznienie – temperatura średnia dnia powyżej +25C – odsłonięte powi-
erzchnie betonowe utrzymywać w ciągłej wilgotności, najlepiej przez zraszanie 
wodą; przykryć folią oraz dodatkowymi matami lub plandekami; szalunki chronić 
przed nagrzewaniem; po rozdeskowaniu nowe wyeksponowane powierzchnie 
chronić przed słońcem i wiatrem; 

c) Obniżone temperatury – temperatura średnia dobowa od +5C do -3C – odsłonięte 
powierzchnie chronić przed wysychaniem, opadami, schłodzeniem za pomocą folii, 
suchych mat lub plandek; w razie potrzeby ogrzewać 

d) Warunki zimowe – temperatura średnia dobowa poniżej -3C – utrzymywać temper-

aturę betonu na poziomie +10C przynajmniej przez pierwsze 3 dni 

 

5. Materiały i akcesoria systemowe 
 
Taśmy uszczelniające, blachy szczelinowe, profile skurczowe, profile pęczniejące, folie PE, mate-
riały do uszczelnień otworów po ściągach, oraz inne elementy systemu hydroizolacji bezpowło-
kowej jak i akcesoria związane z realizacją robót żelbetowych powinny być dopuszczone do zasto-
sowania w budownictwie. Ponadto wszystkie akcesoria użyte w trakcie prowadzenia prac powinny 
spełniać wszystkie założenia wynikające z dokumentacji budowy oraz założenia wynikające z 
przyjętej technologii prowadzenia prac.
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5. Wymagania konstrukcyjne 
 
Dokumentacja warsztatowa ponadto w sposób szczegółowy przewidywać powinna: 
 - wykonanie wszelkiego wymaganego dodatkowego zbrojenia prętami stalowymi (określe-
nie ilości dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego np. w ścianach np. min. 2,5 cm2/m, 
ułożonego dwustronnie, krzyżowo, itp.; dodatkowe zbrojenia przeciwkarbowego górą 
i dołem np. w miejscach, gdzie występują narożniki wewnętrzne, itp.) 
- lokalizację dylatacji skurczowych (pomiędzy siatkami zbrojenia), 
- czasookres, w którym możliwe jest obciążenie realizowanej konstrukcji budynku wyporem 
wód gruntowych w wyniku zakończenia prac odwodnieniowych wykopu (zrównoważenie 
wyporu ciężarem konstrukcji budynku), 
- czasookres, w którym możliwe jest obciążenie płyt fundamentowych i płyt stropowych np.  
po upływie min. 72 h, nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 15 MPa, 
po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji, obciążenie rozłożone równomiernie, itp. 
- określenie wymogów pozwalających na montaż żurawi (dźwigów) budowlanych na 
płytach fundamentowych, np. po uzyskaniu minimum 75% projektowanej wytrzymałości 
betonu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta Konstrukcji, itp. 
- określenie maksymalnej otuliny zbrojenia w elementach wykonanych w technologii hy-
droizolacji bezpowłokowej, która nie może przekroczyć 6,5 cm (w przypadku, gdy jest 
większa elementy należy dozbroić krzyżowo przez zastosowanie zbrojenia przeciwskur-
czowego dla płyty fundamentowej i płyty stropowej pełne dolne i górne, krzyżowo min. 3.5 
cm2/m.). 
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6. Uwarunkowania technologiczne 
 

Przy wykonaniu i odbiorze robót związanych z wykonaniem izolacji bezpowłokowej tzw. 
„białej wanny” należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- spełnienie wytycznych wykonawczych odnoszących się do równości podkładów cemen-
towych wykonanych na podłożu gruntowym, 
- spełnienie wytycznych wykonawczych odnoszących się do montażu folii poślizgowej, 
- dokonanie montażu i umiejscowienie wszystkich elementów systemu (akcesoriów) w 
sposób przewidziany w dokumentacji warsztatowej, 
- montaż taśm uszczelniających w sposób zapewniający niezmienność ich położenia w 
czasie betonowania, 
-  usytuowanie górnej siatki zbrojenia i zapewnienie niezmienności jej położenia w czasie 
betonowania (bezwzględnie w każdym przypadku potwierdzone geodezyjną inwen-
taryzacją przed rozpoczęciem betonowania), 
- bieżące czyszczenie taśm, które powinno następować bezpośrednio po betonowaniu al-
bo najpóźniej w przeciągu następnego dnia (za pomocą wody pod ciśnieniem i sprężonego 
powietrza).  
- przyjęty przez wykonawcę sposób zacierania wierzchu płyt przewidzianych jako podłoże 
pod posadzkę żywiczną, 
-  bieżącą kontrolę jakości wbudowywanego betonu dokonywanej przez akredytowane 
zewnętrzne laboratorium budowalne, w zakresie: badań konsystencji mieszkanki, badań 
wytrzymałościowych, badań określających stopień wodoszczelności. 
- zastosowania się wykonawcy do wymaganej dokumentacją warsztatową przerwy (w dni-
ach) pomiędzy betonowaniami poszczególnych części płyt fundamentowych, 
- wykonanie elementów konstrukcji żelbetowych w uzgodnionych z GW tolerancjach np. 
zgodnie z: (1.) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. A 
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych, wyd. ITB W-wa 
2012 oraz (2.) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. A 
Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, wyd. ITB W-wa 
2013. 
- spełnienia wymogów w zakresie sposobu pielęgnacji dojrzewającego betonu, z 
uwzględnieniem pory roku i warunków betonowania, 
- spełnienia wymogów odnoszących się do technologii betonowania ścian zewnętrznych, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób układania mieszanki betonowej zapewni-
ający nierozsegregowanie zawartego w niej kruszywa, 
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7. Zakresy kontroli prac 
 

Mieszanka betonowa – wymagany jest kontrola jakości wbudowywanego 

betonu dokonywana przez akredytowane laboratorium budowalne. 

Zakres kontroli: 

- badanie konsystencji mieszkanki 

- określenie stopnia wodoszczelności 

 

Elementy białej wanny – kontrola poprawności montażu tj. zgodności z 

wytycznymi projektu i założeniami technologicznymi. 

Zakres kontroli – przed betonowaniem: 

- kontrola zgodności elementów białej wanny z założeniami projektowymi – 

typ, rodzaj,  

- montaż elementów zgodnie z detalami zawartymi w projekcie. 

- geodezyjna kontrola siatki zbrojenia płyty fundamentowej 

- analiza warunków atmosferycznych 

 

Zakres kontroli po betonowanie 

- czyszczenie taśm bezpośrednio po betonowaniu lub najpóźniej następnego 

dnia (woda pod ciśnieniem i sprężone powietrze) 

- kontrola poprawności „zatopienia” taśmy w płycie fundamentowej 
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8. Detale rozwiązań 
 

9.1 Detal styku płyta – płyta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania dotyczące wykonania: 
» Folia dwuwarstwowa [2] powinna być ułożona z zakładem, mocowana mechaniczne, bez uszkodzeń 
» taśma zewnętrzna do przerw roboczych [6] powinna być ułożona zgodnie ze schematem. 
» taśma zewnętrzna [6] powinna być ułożona bez zagięć 
» taśma zewnętrzna [6] powinna być oczyszczona - bez uszkodzeń mechanicznych 
» profil [5] powinien być zamontowany w pionie, między górną a dolną warstwą zbrojenia 
» profil [5] powinien być dostosowany do spadków płyty fundamentowej  
» przejścia instalacji przez profil trapezowy [5] powinny być uszczelnione blachą trapezową [5] 
» kantówka stanowiąca wsparcie obstawek powinna być solidnie przytwierdzona  

 

Kontrola jakości wykonania 
» sprawdzić datę betonowania działki sąsiedniej, czy jest odpowiednia przerwa w betonowaniu 

sąsiedniej działki płyty fundamentowej 
» poziom siatki górnej zbrojenia płyty – kontrola otuliny betonowej zbrojenia 

(kontrola geodezyjna rzędnych zbrojenia) 
» sprawdzić poprawność wykonania zbrojenia przechodzącego przez przerwy robocze na kolejne działki 

płyty fundamentowej. 
» czystość strefy betonowania 
» sprawdzić lokalizację przerw roboczych zgodnie ze schematem 
» sprawdzić wyparcie obstawki, rozstaw prętów min. 0,75m 
» sprawdzić lokalizację prętów zbrojenia zasadniczego, zagęszczenie w rejonie taśmy zamykającej musi 

umożliwiać dostęp wbudowywanej mieszanki  
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8.1. Detal podszybia windowego – przegłębienia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagania dotyczące wykonania: 
» podkład betonowy powinien mieć równą powierzchnię – bez ubytków, ostrych krawędzi 
» warstwa kompensacyjna na powierzchni bocznej przegłębień, styropian min. 4cm 
» folia (2 x folia) powinna być zamocowana mechanicznie – bez możliwości przemieszczania 
» montaż taśmy stalowej [3] – poziom zagłębienia w I fazie betonowania 
» taśma stalowa [3] powinna być zamontowana w osi ściany 
» po I fazie betonowania oczyścić taśmę [3] (część nad elementem zabetonowanym) 
» profil bentonitowy mocowany mechanicznie w osłonie siatkowej w przypadku formowania 

przegłębienia w trzech cyklach 
 
 

Kontrola jakości wykonania 
» sprawdzić poprawność montażu taśm stalowych tj. poprawność zagłębienia w mieszance 

betonowej I fazy betonowania 
» sprawdzić poprawność montażu profilu bentonitowego, zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem podczas betonowania 
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9.3 Detal styku płyta – ściana 

 

 
Wymagania dotyczące wykonania: 
» podkład betonowy powinien mieć równą powierzchnię – bez ubytków, ostrych krawędzi. 
» folia (2 x folia) powinna być zamocowana mechanicznie – bez możliwości przemieszczania 
» montaż taśmy stalowej [3] – poziom zagłębienia w I fazie betonowania 
» taśma stalowa [3] powinna być zamocowana w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w 

fazie betonowania, zakłady min. 30cm zabezpieczenie przez przemieszczeniami 
» po I fazie betonowania oczyścić taśmę (część nad elementem zabetonowanym) 
» styk płyty dennej ze ścianą powinien być oczyszczony, równy, bez nadlewek betonu 
» górna część taśmy stalowej [3] powinna być oklejona folią aż do betonowania II fazy tj. 

ściany  
 

 

Kontrola jakości wykonania 
» sprawdzić poprawność montażu taśm stalowych  
» Sprawdzić ciągłość taśmy, ewentualne uszkodzenia mechaniczne 

» sprawdzić czystość strefy betonowania 
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9.4 Detal styku ściana – strop 

 
A. PROFIL BENTONITOWY 
B. MATERIAŁ BEZSZWOWY [NB ELASTIK SZER. 20 cm] 

 

 

 

C. ZEWNĘTRZNE ZAMKNIĘCIE HYDROIZOLACYJNE 
 

Wymagania dotyczące wykonania: 
 
A. 

» powierzchnia styku ściany ze stropem powinna być czysta, bez ubytków, nadlewek  
» taśma waterstop [12B] powinna być montowana z zachowaniem min. 5cm od krawędzi ściany 
» taśma [12B] powinna być przytwierdzona mechanicznie 
» taśma [12B] powinna być montowana przed samą fazą betonowania stropu 
» przygotowanie powierzchni 
» zachowanie ciągłości i szerokości zabezpieczenia 

 

B. 
 

» powierzchnia ściany powinna być oczyszczona 
» masa uszczelniająca nanoszona na warstwę sczepną zgodnie z kartą techniczną produktu 
» szerokość zabezpieczenia 30cm uciąglona na całym obwodzie elementu 

 

Kontrola jakości wykonania 
» prawidłowość montażu taśmy [12B] – przyleganie do konstrukcji 
» czy nie ma przerw (brak ciągłości) taśmy waterstop [12B]  
» czystość strefy betonowani 
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9.5 Detal przerwy roboczej w ścianie 

A. BLACHA POWLEKANA (element skurczowy) 

B. PROFIL PĘCZNIEJĄCY 

 
Wymagania dotyczące wykonania: 

 
A.  
» taśma stalowa [3] powinna być zamontowana w połowie jej szerokości 
» taśma stalowa [3] powinna być zamocowana w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w fazie betonowania 
» po I fazie betonowania oczyścić taśmę (część nad elementem zabetonowanym) 
» taśma stalowa [3A] powinna być zamocowana do taśmy stalowej [3] za pomocą łączników systemowych 
» taśma [3A] powinna być zamontowana w osi ściany 
» przerwa robocza – kantówka [przekrój A-A] powinna być zamontowana w sposób uniemożliwiający jej 

przesuw podczas betonowania ściany sąsiedniej 

 

B.  
» przerwa robocza powinna być ukształtowana zgodnie ze schematem 
» profil bentonitowy mocowany mechanicznie do podłoża, bez możliwości przeniesienia w osłonie siatkowej 

 

Kontrola jakości wykonania 
» sprawdzić poprawność montażu taśm stalowych – [3] oraz [3A] 
» poprawność zagłębienia w mieszance betonowej I fazy betonowania 
» sprawdzić czystość strefy betonowania 
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9.6 Detal elementu wymuszającego skurcz w ścianie 
 

 
 

A.  PROFIL RYSUJĄCO – USZCZELNIAJĄCY KRZYŻOWY 
 

B.  PROFIL RYSUJĄCO – USZCZELNIAJĄCY RURA 

 
Wymagania dotyczące wykonania: 
 

A.  
» profil zabezpieczony przed przemieszczeniami 
» połączenie na zakład z blachą szczelinową, zabezpieczenie mechaniczne klamrą montażową 

 
B.  
» profil zabezpieczony przed przemieszczeniami 
» profil osadzony na blasze szczelinowej minimalny odstęp od konstrukcji płyty 3cm umożliwiający 

wypływ mieszanki betonowej 
» profil wypełniony betonem w trakcie formowania ściany  

 
Kontrola jakości wykonania 

» mocowania profili skurczowych 
» sposób osadzenia na elemencie poziomym 
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9.7 Detal przejścia instalacyjnego przez konstrukcję 
 

 

 
Wymagania dotyczące wykonania: 

» korpus [1] montowany przed formowaniem elementu konstrukcji 
» wkładki styropianowe [2] 
» pierścień uszczelniający [3] w postaci profilu bentonitowego 

 
Kontrola jakości wykonania 

» lokalizacja przepustu, zgodność z projektem branżowym 
» zabezpieczenie profilu uszczelniającego przed przemieszczeniem w trakcie betonowania 
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9.8 Detal połączenia blach szczelinowych z taśmą zewnętrzną 

 

 
 
 
Wymagania dotyczące wykonania: 

» blacha odcięta w kierunku taśmy 
» końce blach zagięte 

 
Kontrola jakości wykonania 

» głębokość pogrążenia blach szczelinowych 
» styk blacha/taśma zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem  

 

9. Najczęstsze nieprawidłowości wykonawcze 
 

1. ETAP MONTAŻU AKCESORIÓW SYSTEMOWYCH HYDROIZOALCJI 
 

1.1 Podłoże 
 

a) Zastosowanie folii łożyskującej o niższych parametrach lub ułożenie folii jed-
nowarstwowej 

b) Przemieszczenia przekładek kompensacyjnych na skosach przegłębień skutkujące 
niezachowaniem właściwego otulenia prętów 

c) Styk prętów zbrojenia z podłożem 
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1.2 Taśmy zamykające 
 

a) Zdeformowanie taśmy przez pręty zbrojeniowe w skutek niezachowania rzędnej 
projektowej podbudowy. 

b) Zagęszczenie prętów zbrojenia zasadniczego utrudniające podanie mieszanki w 
przestrzeń pomiędzy kotwami taśmy 

c) Brak stabilizacji taśmy, prawidłowe mocowanie do podłoża gwoździami w wykor-
zystaniem krawędzi bocznej pierwszej kotwy. 

d) Wykonywanie zgrzewów na połączeniu taśm, przy zmianie kierunków w warunkach 
budowy. Gotowe elementy powinny być dostarczone na plac budowy. Zgrzewy 
ograniczone do połączeń doczołowych prostych odcinków. 

e) Brak zachowania ciągłości wzdłużnej kotew przy zmianie kierunku, połączeniach 
krzyżowych i zakończeniach taśm. 

 
1.3 Obstawki działek roboczych 

 
a) Niedostateczne zagęszczenie wyparcia obstawek rozstaw minimum 0,75m. 
b) Sprawy na zewnątrz prętów blokujących pręty wypierając obstawki. 
c) Styk prętów wypierających z podłożem, taśmami zamykającymi. 
d) Niedostateczne zabezpieczenie przejść instalacyjnych przed przedostawaniem się 

mieszanki. 
 

1.4 Blachy szczelinowe 
 

a) Niedostateczne lub nadmierne zanurzenie blach w betonie – kontrola rzędnej zbro-
jenia przeciwskurczowego w rejonie montażu blach tj. na krawędziach płyty dennej. 

b) Niedostateczna stabilizacja blach przed przemieszczeniem – klamry mocujące 
uniemożliwiające wypychanie blach przy betonowaniu. 

c) Brak styku blach na zakładach, zbyt krótkie zakłady (minimum 30cm) 
 

1.5 Profile skurczowe ścian 
 

a) Brak stabilizacji, przesunięcia w osi 
b) Nieprawidłowe osadzenie na blachach szczelinowych 
c) Brak wypełnienia betonem profili rurowych 

 
1.6 Profile bentonitowe 

 
a) Niestabilny montaż do podłoża 
b) Brak siatek montażowych 
c) Brak zachowania minimalnego otulenia – przesunięcie zbyt blisko krawędzi (min. 

5cm) 
 

2. ETAP FORMOWANIA KONSTRUKCJI 
 

2.1 Braki w przygotowaniu sprzętowym – konieczność posiadania rezerwowego zesta-
wu wibratorów 

2.2 Zrzut mieszanki bez użycia rękawów przy formowaniu ścian – maks. 1,5m 
2.3 Niezachowanie rytmiczności dostaw mieszanki 
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2.4 Niezachowanie warunków pielęgnacji 
2.5 Nieuwzględnienie warunków atmosferycznych 

 

10. Procedury naprawcze 
 

1. ZEWNĘTRZNE TAŚMY ZAMYKAJĄCE 
 

1.1 Przywrócenie geometrii w warunkach składowania przez ogrzewanie taśm gorącym 
powietrzem  

1.2 Uszkodzenie mechaniczne, rozerwania, przebicia punktowe, usuwane są przez 
spawanie kolbą płaską (2000W), wzmocnienie szwu taśmą. 

1.3 W przypadku wykotwienia taśmy z betonu należy; 
 

a) Wyciąć taśmę 
b) Zreprofilować powierzchnię betonu 
c) Zabezpieczyć brakujący odcinek, wymiennie przez; 

 Montaż membrany EPDM 

 Montaż masy uszczelniającej np. TRIFLEX 
 

2. BLACHY SZCZELINOWE 
 

2.1 Przy niedostatecznym otuleniu blachy betonem, nadmiernym jej pogrążeniem lub 
uszkodzeniem mechanicznym należy wymiennie; 

 
a) Zamontować wzdłużnie profil bentonitowy lub uformować masę rozprężną 
b) Naciąć szczelinę na gł. min. 3cm i wkleić blachę z użyciem żywić szczepnych 

zachowując zakład z zamontowaną prawidłowo blachą min. 30cm. 
 

3. PRZERWY ROBOCZE, DYLATACJE, RYSY SAMOISTNE 
 

3.1 Przy dostępie od strony odwodnej należy dążyć do zamknięcia nieciągłości przed 
infiltracją wody za pomocą mas bezszwowych, membran 

3.2 Przy braku dostępu należy wykonać iniekcje wysokociśnieniowe zgodnie z proce-
durami i kartami technicznymi żywic. Dobór materiałów i metod wykonania jest 
uzależniony od konkretnych warunków realizacji. 

 
4. UBYTKI W STRUKTURZE BETONU 

 
4.1 Wszelkie uzupełnienia ubytków i nieregularności muszą być wykonane z użyciem 

materiałów sczepnych zapewniających szczelność połączenia betonu stwardniałego 
z uzupełnieniem. 
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