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1.CZĘŚĆ OGÓLNA

 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok wodochronnych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz przyziemia budynków, wykonanych z polimerowo-cementowych szlamów uszczelniających:
	Oxal DS-HS
	Oxal DS Flex

Niniejsza specyfikacja może być wykorzystana także przy określaniu standardów technicznych innych prac z zastosowaniem w.w. materiału, takich jak wykonywanie izolacji podpłytkowej tarasów, balkonów, izolacji zbiorników na wodę, basenów, izolacji w pomieszczeniach mokrych.

Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu wykonanie wodochronnych zabezpieczeń pierwotnych i wtórnych powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków.
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Określenia podstawowe, definicje
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża.
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i pionowych)
elastyczny szlam uszczelniający – jedno- lub dwuskładnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka zdolna do przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5mm.
sztywny szlam uszczelniający - wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka, nie posiadająca zdolności do przenoszenia rys podłoża.
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne 

Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
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
Hydroizolacja 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, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej przynajmniej 6 MPa 
murze z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, bloczek)
murze kamiennym

Do naprawy/reprofilacji podłoża 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 
Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5mm mogą być egalizowane także szlamami Oxal DS Flex lub Oxal DS-HS. Do napraw spoin stosować można np. zaprawę Oxal SPM, do napraw przeciekających rys zaprawę MC-Fix-ST.

2.2. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej
2.2.a.  Oxal DS Flex – dwuskładnikowy, elastyczny, polimerowo-cementowy szlam uszczelniający.
Właściwości:
elastyczny, mostkujący rysy podłoża
wodoszczelny do 1,5 bar
	o wysokiej odporności na działanie siarczanów
	do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
	o wysokiej przyczepności do podłoża
	łatwy w aplikacji

Zastosowanie:
do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
do wykonywania podpłytkowej (zespolonej) hydroizolacji balkonów i tarasów
	do wykonywania podpłytkowej (zespolonej)hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek
	do wykonywania uszczelnień zbiorników na wodę i basenów
do wstępnego uszczelnienia podłoża pod polimerowo-bitumiczne masy KMB typu Nafuflex
Parametry techniczne:
proporcje mieszania – 25 kg składnika proszkowego : 10 kg składnika płynnego
	czas obróbki – ok. 60 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
	temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C
	kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż – po 4-6 godzinach od wykonania poprzedniej, w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
	okładziny ceramiczne wykonywać nie wczesniej niż - po 4-6 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy, w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
	przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2 MPa
	przyczepność do podłoża z cegły ≥ 3 MPa
	przyczepność do podłoża z betonu komórkowego ≥ 1,2 M
	odporność na oddziaływanie wody o temperaturze +600C określona przyczepnością - przyczepność do podłoża betonowego ≥ 3 MPa
mrozoodporność – określana wodoszczelnością: brak pogorszenia 
  – określona przyczepnością do podłoża betonowego: ≥ 2 MPa 
	wodoszczelność – 1,58 bar
	mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa

  – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa
	maksymalne naprężenia rozciągające ≥ 1,4 MPa
	wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu ≥ 40%
	mostkowanie rys o szerokości ≥ 1 mm 
	wykopy fundamentowe można zasypać po 3 dniach od momentu wykonania hydroizolacji (przy temp. +200C)

	zużycie:


zużycie materiału w kg/m2
izolacja przeciwwilgociowa
4
izolacja przy obciążeniu wodą nie wywierającą ciśnienia
4
izolacja przeciwwodna
5,1

2.2.b.  Oxal DS-HS – jednoskładnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany.
Właściwości:
wodoszczelny do 1,5 bar
może być stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywającym powłokę od podłoża)
	o wysokiej odporności na działanie siarczanów
	do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
	o wysokiej przyczepności do podłoża
	do nakładania ręcznego lub natryskowego
Zastosowanie:
do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
do wykonywania wannowej izolacji wewnętrznej pomieszczeń piwnic
do wykonywania uszczelnień strefy cokołowej
Parametry techniczne:
proporcje mieszania – 25 kg składnika proszkowego : 4,5 litra wody
czas obróbki – ok. 30 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C
przyczepność do podłoża – ok. 1 MPa
	wytrzymałość na ściskanie – ok. 29 MPa
	kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż – po kilku godzinach od wykonania poprzedniej (zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych)
	wykopy fundamentowe można zasypać po 3 dniach od momentu wykonania hydroizolacji (przy temp. +200C)
	zużycie:

zużycie materiału w kg/m2
izolacja przeciwwilgociowa
3,1
izolacja przy obciążeniu wodą nie wywierającą ciśnienia
3,6
izolacja przeciwwodna
4,6

2.3. Wkładka zbrojąca
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową Spezialgewebe Nr 25 NF lub odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2.

2.4. Taśmy uszczelniające
2.4.a.  Nafuflex DB B 180 (Nafuflex DB B 300) – taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (PCV z siatką) o szerokości 180 mm (300mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną
Właściwości:
elastyczna
	odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi 
odporne na korzenie
zgrzewana (gorącym powietrzem)
	szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem
Zastosowanie:
do uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych
do uszczelnień rys i spękań
Parametry techniczne:
Parametr
jednostka
Nafuflex BD B 180
Nafuflex BD B 180
szerokość
cm
18
30
grubość
mm
1
1,6
szerokość strefy ruchomej (warstwy uszczelniającej)
cm
6
12
wytrzymałość na rozerwanie w poprzek
MPa
10
10
wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż
MPa
11
11
wydłużenie przy zerwaniu w poprzek
%
325
> 200
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż
%
350
> 200
odporność termiczna
0C
od -350C do +1000C
od -350C do +1000C
szczelność
bar
2
2

2.4.b.  Nafuflex DB S 120 (Nafuflex DB S 200) – taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony fizeliną poliestrową) o szerokości 120 mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną
Właściwości:
elastyczna
odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi 
Zastosowanie:
do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.)
	do uszczelnień dylatacji obwodowych
	do uszczelnień rys i spękań
Parametry techniczne:
Parametr
jednostka
Nafuflex BD S 120
Nafuflex BD S 200
szerokość
cm
12
20
grubość
mm
0,75
0,75
maksymalne ciśnienie wody
bar
3,3
3,3
szerokość strefy ruchomej (warstwy uszczelniającej)
cm
7
14
wydłużenie poprzeczne przy 25%
N/mm
0,72
0,72
wydłużenie poprzeczne przy 50%
N/mm
1,1
1,1
odporność na działanie ozonu

odporna
odporna
odporność na działanie promieni UV (200 h)

odporna
odporna
odporność termiczna
0C
od -300C do +900C
od -300C do +900C


2.5. Woda
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zapraw naprawczych 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.

2.6. Warstwy ochronno-termoizolacyjne
Na warstwy ochronne stosować można:
	styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

	polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
	folię z tworzyw sztucznych, np. PE

Na warstwy termoizolacyjne stosować można:
	w przypadku oddziaływania wilgoci/wody na materiał termoizolacyjny

	polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

	w pozostałych przypadkach

	styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
	wełna mineralna, zgodna z PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
	polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

Dokumentacja techniczna/zalecenia technologiczne firmy MC-Bauchemie mogą zezwolić na stosowanie innych materiałów termoizolacyjno-ochronnych

2.7. Przechowywanie materiałów
Pojemniki z masą hydroizolacyjną przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Taśmy przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach

SPRZĘT
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i narzędzia: 
−	do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzęt do mycia hydrodynamicznego)
−	do przygotowania szlamów uszczelniających i zapraw – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym,
−	do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: szczotka, paca, kielnia
−	do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless lub pompy ślimakowe
−	do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże.

TRANSPORT
Szlamy uszczelniające typu Oxal są pakowane w worki i 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 hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem szlamów Oxal DS Flex oraz Oxal DS-HS należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 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) oraz bezpośrednie, silne nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem).
Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.)

Wymogi stawiane podłożu 
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia bitumiczne, itp). 
W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże powinno być matowo-wilgotne, tzn. beton lub zaprawa cementowa musi mieć jednorodną, ciemną i matową powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do wchłaniania naniesionej wody (nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). Gruntowanie nie jest wymagane.

Równość i tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej 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

	dla konstrukcji głowicy basenu (beton) dopuszczalne odchyłki od linii poziomej wg Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau, ZDB, VI.2008 wynoszą:

	dla niecek 25 metrowych  maksimum 10mm, 
	dla większych maksimum niż 15mm.

	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

	Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
	Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 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 (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). 
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, zgodnie z p.2.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp.
Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być egalizowane także szlamami Oxal DS Flex lub Oxal DS-HS. Do napraw spoin stosować można np. zaprawę Oxal SPM, do napraw przeciekających rys zaprawę MC-Fix-ST.
Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest Oxal SPM, można także stosować Emcefix Spachtel G lub inne materiały typu zaprawa PCC lub tradycyjna zaprawa cementowa. Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm. 
Przy wykonywaniu wtórnych hydroizolacji uszkodzone/zmurszałe spoiny murarskie, spoiny z uszczelnieniem bitumicznym, spoiny przypodłogowe, otwarte rysy lub spoiny należy wyżłobić/wykuć na głębokość co najmniej 2 cm. Następnie należy mur dokładnie oczyścić szczotką drucianą lub sprężonym powietrzem, po czym rysy/spoiny wypełnić/naprawić materiałem Oxal SPM. Przeciekające rysy uszczelnić i zamknąć specjalną zaprawą MC-Fix-ST.
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego.


Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.
Oxal DS Flex jest dostarczany są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Następnie masę odstawić na ok. 5 minut i ponownie przemieszać. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2.
Oxal DS-HS zarobić czystą wodą w ilości 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku) i mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2.

Wykonywanie hydroizolacji
Pierwszą warstwę Oxal DS. flex nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa uszczelniająca Oxal DS Flex była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną (patrz p.2.2).
Jeżeli w środek warstwy wtapiana jest wkładka zbrojąca, jej oczka nie mogą być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy.
Grubości warstwy i zużycie w zależności od rodzaju hydroizolacji podano poniżej

zużycie materiału w kg/m2
izolacja przeciwwilgociowa
4
izolacja przy obciążeniu wodą nie wywierającą ciśnienia
4
izolacja przeciwwodna
5,1

Pierwszą warstwę Oxal DS-HS nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu nie nakładać warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, pędzlem (szczotką) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa uszczelniająca Oxal DS-HS była odpowiednio wytrzymała, zanim naniesie się następną (patrz p.2.2). W przypadku uszczelnień w systemach renowacji starego budownictwa (na silnie zasolonych podłożach), po wyschnięciu pierwszej warstwy uszczelniającej należy mechanicznie usunąć ewentualne przebijające sole przed położeniem drugiej warstwy.
Grubości warstwy i zużycie w zależności od rodzaju hydroizolacji podano poniżej

zużycie materiału w kg/m2
izolacja przeciwwilgociowa
3,1
izolacja przy obciążeniu wodą nie wywierającą ciśnienia
3,6
izolacja przeciwwodna
4,6


Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną typu Nafuflex DB B lub Nafuflex DB S, wtopioną na krawędziach w elastyczny szlam Oxal DS Flex. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę szlamu, po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej warstwy szlamu pierwsza musi być związana. Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm - Nafuflex DB B – poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, Nafuflex DB S za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą oddziaływania wody pod ciśnieniem.
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach lub stosować polimerowo bitumiczne masy typu Nafuflex.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione w p.2.6. Warstwy rozdzielające mogą być wykonywane z folii z PCV.
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy pomocy szlamów typu Oxal. Czas schnięcia podano wp.2.2. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości materiałów.
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok wodochronnych 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 betonowych – przede wszystkim równość i 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, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.
	w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania napraw, wilgotność,  temperaturę, itp.
	sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica).
	poprawność zwilżenia podłoża

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z odległości 50÷100 cm. Równość i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu.
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, termometr).
Poprawność zwilżenia należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. 
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

czas mieszania, czas aplikacji
zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię
poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, połączeń izolacji poziomej z pionową, itp.
przestrzegania podanych w p.5.5. pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim:
	grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw

poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana)
	sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem

Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu roboczego.
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem,

Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak:
	temperatura powietrza

temperatura podłoża
	względna wilgotność powietrza

stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła)
rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.)
obecność drenażu
rodzaj i stan podłoża
sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały
	warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji, 
dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp
warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdział 1: Izolacja budowli. Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m.
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

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 nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych.
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione w p.6.3. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
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 hydroizolacji, z uwzględnieniem uszczelnienia dylatacji, przejść rur instalacyjnych, itp. Podstawą rozliczenia jest zakres rzeczowy robót oraz ustalone między Zamawiającym a Wykonawcą ceny.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i wytyczne
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
	PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania
	PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska
	PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska
	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
	PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
	PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
	PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
	PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
	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
	PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.
	Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2006
	DIN 18195 – Bauwerksabdichtung, VIII.2000
	WTA Merkblatt 4-6-05 Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile
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