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1.CZĘŚĆ OGÓLNA

 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z hydrofobizacją podłoży wykonywanych z zastosowaniem preparatów:
	Oxal HSL


Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu wykonanie chroniącej przed zawilgoceniem i wodami opadowymi warstwy hydrofobizującej w nowych i remontowanych budynkach i budowlach. 
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów prac budowlanych.

Określenia podstawowe, definicje
podłoże – element budynku, na powierzchni którego ma być nałożony preparat hydrofobizujący. 
hydrofobizacja (impregnacja hydrofobizujaca) - obróbka podłoża (np. muru, tynku, betonu) nadająca jego powierzchni zdolność odpychania wody. Pory i kapilary nie zostają wypełnione, a jedynie ich ścianki są powleczone preparatem. Nie powstaje ciągła warstewka preparatu na zabezpieczanej powierzchni, a jej wygląd zewnętrzny pozostaje niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu.
wilgotność masowa – wyrażony w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy materiału suchego
wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza
punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan nasycenia

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy MC-Bauchemie zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Podłoże i materiały do przygotowania podłoża
Hydrofobizacja może być wykonywana na:
	podłożu z betonu zgodnego z PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

jastrychu zgodnym z PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania
tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska, 
murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek)
murze kamiennym
	okładzinach kamiennych
okładzinach elewacyjnych z płytek klinkierowych
	wyrobach ceramicznych
dachówkach
Do naprawy/reprofilacji podłoża przed wykonaniem hydrofobizacji można przede wszystkim stosować materiały takie jak:
	beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska
zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska
zaprawa do wykonywania jastrychów zgodna z PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania
	zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych
i żelbetowych, zgodne z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM)
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna lub zalecenia technologiczne firmy MC-Bauchemie, indywidualnie dla każdego przypadku 
	
2.2. Materiały do wykonania hydrofobizacji
2.2.a.  Oxal HSL - bezrozpuszczalnikowy preparat do hydrofobizacji
Właściwości:
•	silne działanie hydrofobizujące
•	bardzo dobre zdolności do penetracji w przegrodę

Parametry techniczne:
Baza				- siloksany
Rozpuszczalnik			- brak
Kolor				- biały
Postać (konsystencja)	             - ciecz
Gęstość			- ok. 0,96 kg/dm3
Rozcieńczanie wodą	             - ok 1:20 (1 część Oxal HSL, 20 części wody)
Czas zużycia po rozcieńczeniu wodą
        – do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65%
Zużycie	- zależy od rodzaju podłoża, przeciętnie 0,2-0,5 dm3 mieszaniny na 1m2 
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża)
				- min. +50C, maksymalna +300C

2.3. Woda
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża stosować można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2.4. Przechowywanie materiałów
Pojemniki z preparatami do wykonywania hydrofobizacji przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. 

SPRZĘT
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia: 
−	do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, odkurzacze, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego)
−	do przygotowania i nakładania zapraw naprawczych – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym, paca, kielnia
−	do nakładania ręcznego preparatów hydrofobizujących – zwykłe narzędzia: szczotka, pędzel
−	do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless, opryskiwacze ogrodowe, (dla preparatu Nisiwa SN muszą być odporne na oddziaływanie rozpuszczalników organicznych)




TRANSPORT
Preparaty hydrofobizujące są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony przed mrozem. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach. 
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Warunki wykonywania prac hydrofobizacyjnych.
Prace z zastosowaniem preparatów hydrofobizujacych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne).

Wymogi stawiane podłożu 
Podłoże przeznaczone do obróbki musi być czyste, mocne, suche i wolne od wszelkich materiałów mogących utrudniać wnikanie i działanie preparatu (np. stare powłoki bitumiczne, zanieczyszczenia olejowe, tłuste plamy, itp.). Wykwity występujące na powierzchniach elewacyjnych usunąć przed rozpoczęciem robót. Lekko wilgotne podłoża mogą być hydrofobizowane, nie należy jednak hydrofobizować podłoży mokrych. 

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji powierzchni i powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych zaleceń:
	Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli:


Tabela: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe” (ITB, 2008)
Odchylenie
Dopuszczalna odchyłka w mm
Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
	na wysokości 1m

na całą wysokość konstrukcji w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne


5


15
Płaszczyzn poziomych od poziomu
	na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku

na cała płaszczyznę


5
15
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu  łatą o długości 2m, z wyjątkiem powierzchni podporowych
	powierzchni bocznych i spodnich

powierzchni górnych


± 4
± 8
Długości i rozpiętości elementów
± 20
Wymiarów przekroju poprzecznego
± 8
Rzędnych powierzchni dla innych elementów
± 5

	Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:

- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.

Tabela: Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe (ITB, 2006)
Rodzaj usterki
Dopuszczalne odchyłki


powierzchnie spoinowane
inne powierzchnie
Zwichrowania i
skrzywienia
powierzchni
nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni ściany pomieszczenia
nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany pomieszczenia
Odchylenie krawędzi od linii prostej
nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż jedno na długości 2 m
nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż dwa na długości 2 m
Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego
nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie więcej niż 6 mm na wysokości kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku
nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie więcej niż 10 mm na wysokości kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku
Odchylenie od kierunku poziomego górnych powierzchni każdej warstwy cegieł
nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku
nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 30 mm na całej długości budynku
Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku
nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 20 mm na całej długości budynku
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie
nie więcej niż 3 mm
nie więcej niż 6 mm

	Jeżeli hydroizolacja wykonywana jest na tynku III kategorii, to Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki (ITB, Warszawa 2003) obowiązujące są następujące tolerancje wymiarowe:


Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

pionowego
poziomego

Nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2m
Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm na powierzchniach do 3,5 m wysokości oraz nie większe niż 6 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm na powierzchniach  wyższych niż 3,5 m
Nie większe niż 3 mm na1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Nie większe niż 3 mm na 1 m





Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i mechanicznie (frezowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). 
Wszelkie uszkodzenia naprawić materiałami podanymi w p. 2.1. przed rozpoczęciem właściwych prac. Przede wszystkim należy naprawić rysy i spękania.
Przed rozpoczęciem robót hydrofobizujących elementy nie przewidziane do impregnowania, w szczególności stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie, oraz inne elementy takie jak np. styropian, materiały bitumiczne należy osłonić przed działaniem preparatu.
Plamy z preparatu, np. na szybach, należy usuwać natychmiast przy pomocy środka czyszczącego MC-Reinigunsmittel U.   

Przygotowanie preparatu.
Preparat Oxal HSL jest gotowy do użycia. Preparat Oxal HSL należy bezpośrednio przed użyciem rozcieńczyć czystą wodą w proporcji podanej w p.2.2. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zastosowany w ciągu jednego dnia. 

Wykonywanie hydrofobizacji
Preparat Oxal HSL można nanosić miękkim pędzlem, ławkowcem lub metodą natrysku (np. urządzeniami do oprysku drzew) nasycając całkowicie nim podłoże. Przy nakładaniu w dwóch i więcej przejściach następne nanoszenie wykonywać metodą „mokre na mokre" tzn. kolejną warstwę należy nanosić przed całkowitym wyschnięciem poprzedniej. Na powierzchniach pionowych preparat nakładać od góry do dołu. W czasie wykonywania prac należy stosować środki ochrony osobistej (okulary) oraz przestrzegać zaleceń z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej preparatu. 
Zużycie preparatu zależy od stanu podłoża, przeciętne zużycia podano w p. 2.2. Rzeczywiste zużycie ustalić metodą prób.   
Uwaga: zaimpregnowane powierzchnie stają się hydrofobowe i nie można na nie nakładać kolejnych warstw np. malarskich.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości materiałów.
Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania hydrofobizacji odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy MC-Bauchemie i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 2.2. Materiały stosowane do naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane w p. 2.1..
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
	stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),

terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża)
Sprawdzać należy:
	w przypadku podłoża betonowego – przede wszystkim czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, temperaturę, itp.
	w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede wszystkim dokładność wykonania i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.
	w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 50÷100 cm. Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p.5.2.


6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót sprawdzać należy:
	czy spełnione są warunki wykonywania robót podane w p.5.1. 
	wygląd zewnętrzny materiałów
	proporcje rozcieńczania (dla preparatu Oxal HSL) , czas aplikacji

zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię, przez porównanie z zużyciem na powierzchniach próbnych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT
Powierzchnie przeznaczone do hydrofobizacji oblicza się w metrach kwadratowych obrabianej powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział 2: Renowacja zabytków. Powierzchnie oblicza się w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25m2. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy hydrofobizującej.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.2. oraz 5.3. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można wówczas zezwolić na przystąpienie do wykonywania hydrofobizacji. W przeciwnym razie należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych.
W trakcie odbioru prac hydrofobizujących należy sprawdzić, czy podczas wykonywania prac przestrzegano wymagań wymienionych w p.6.3. oraz należy wykonać badanie polegające na zraszaniu wodą wodociągową fragmentów zaimpregnowanej powierzchni. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie a na zabezpieczonej powierzchni występuje efekt perlenia się wody (krople tworzą menisk wypukły, nie następuje wnikanie wody w podłoże). 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 kompletnego przygotowania/naprawy podłoża i  wykonania hydrofobizacji. Podstawą rozliczenia jest zakres rzeczowy robót oraz ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą ceny.
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