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Załącznik Nr 12 do SIWZ

Minimalne wymogi stawiane systemowi ociepleń opartemu na płycie styropianowej
w postępowaniu na „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji
zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki”

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ z płytą termoizolacyjną styropianową i tynkiem silikonowym
Wymagania formalne wobec systemu:
1. Aprobata Techniczna ITB
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
3. Możliwość zastosowania jako ocieplenia wtórnego (dodatkowego, na istniejącym już ociepleniu)
Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:
1.Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu
sucha zaprawa mineralna
do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,
odporna na występowanie rys skurczowych
przyczepność zaprawy (MPa):

w stanie powietrzno-suchym
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach
suszenia

do betonu
≥ 1,5
≥ 1,0
≥ 1,5

do styropianu
≥ 0,13
≥ 0,06
≥ 0,15

2.Płyty termoizolacyjne EPS
Płyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż
podane poniżej w tabeli.

parametr

oznaczenie

jednostka

wymaganie

λD
T1
L2
W2
S5
P5
BS

W/m*K
mm
mm
mm
mm/1000 mm
mm
kPa

≤ 0,040
+/- 1
+/- 2
+/- 2
+/- 5
+/- 5
≥ 75

Współczynnik przewodzenia ciepła
grubość
długość
szerokość
prostokątność
płaskość
wytrzymałość na zginanie
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stabilność wymiarowa w normalnych
warunkach
stabilność wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h
Wytrzymałość na rozciąganie

DS(N)2

[%]

+/- 0,2

DS(70,-)
TR

[%]
kPa

2
≥ 100

3.Łączniki mechaniczne
Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta
mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub wełny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków termicznych
ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu,
sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian
elewacyjnych:
- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe)
łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm
- dla podłoży z materiałów ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegła kratówka,
okładziny ceramiczne) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm
- dla podłoży z betonów lekkich, gazobetonów łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa
łącznika ≥ 60 mm
4.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
sucha zaprawa mineralna,
do aplikacji ręcznej i maszynowej,
odporna na występowanie rys skurczowych
przyczepność zaprawy (MPa):

w stanie powietrzno-suchym
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach
suszenia

do styropianu
≥ 0,09
≥ 0,05
≥ 0,12

5.Siatka zbrojąca
tkanina z włókna szklanego
splot gazejski,
odporna na deformacje kształtu,
w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,
szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,
impregnowana przeciw alkalicznie,
wielkość oczek 4,0 x 4,0 mm,
ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m 2 ,
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Siły zrywające [N/mm] wzdłuż osnowy i wątku dla
próbek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g
Ca(OH)2 / 1 dm3)

≥ 40
≥ 28

6.Pośrednia warstwa gruntująca
zgodnie z aprobatą techniczną systemu
7.Masa tynkarska
7.1. akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
zgodna z aprobatą techniczną systemu
zbrojona włóknami ,
do aplikacji ręcznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C
z możliwością barwienia w masie,
dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej
wykonanie tynku na gładko
odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm
Zawartość suchej substancji
Zawartość popiołu w temp.:
- 450oC
- 900oC
Gęstość objętościowa

74,1 – 85,8 %
79,3 – 96,6
39,0 – 47,6
1,59 – 1,95

7.2. silikonowa
zgodna z aprobatą techniczną systemu
zbrojona włóknami ,
do aplikacji ręcznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C
z możliwością barwienia w masie,
dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej
wykonanie tynku na gładko
odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm
Zawartość suchej substancji
Zawartość popiołu w temp.:
- 450oC
- 900oC
Gęstość objętościowa

73,1 – 84,7 %
79,2 – 96,8
39,1 – 47,7
1,59 – 1,95

7.3. silikatowa
zgodna z aprobatą techniczną systemu
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zbrojona włóknami ,
do aplikacji ręcznej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża ≥ +5°C
z możliwością barwienia w masie,
dostępna w fakturach: baranek, żłobionej (tzw. „kornik”) oraz modelowanej, umożliwiającej
wykonanie tynku na gładko
odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm
Zawartość suchej substancji
Zawartość popiołu w temp.:
- 450oC
- 900oC
Gęstość objętościowa

78,8 – 91,3 %
77,8 – 95,2
40,0 – 49,0
1,58 – 1,93

8.Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji
np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, taśmy
uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem
technicznym ocieplenia obiektu.
9. Wymagane parametry techniczny układu dociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
wodochłonność po 1 h [g/m2]:
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia akrylowa
- warstwa wierzchnia silikonowa
- warstwa wierzchnia silikatowa
wodochłonność po 24 h g/m2:
- warstwa zbrojona
- układ z tynkiem akrylowym
- układ z tynkiem silikonowym
- układ z tynkiem silikatowym
mrozoodporność warstwy wierzchniej
przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodporności
odporność na uderzenie po starzeniu [kategoria]
odporność na uderzenie w badaniu na próbkach po
cyklach starzeniowych [J]
opór dyfuzyjny względny [m]
- układ z tynkiem akrylowym
- układ z tynkiem silikonowym
- układ z tynkiem silikatowym
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
ściany przy działaniu ognia od strony elewacji

< 100
< 80
< 150
< 150
< 480
< 450
< 550
< 850
brak zniszczeń
≥0,10
II
≥8
< 0,3
< 0,3
< 0,2
Układ NRO
(nierozprzestrzeniający ognia)

„Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków,
Poddziałanie IV.2.1: Termomodernizacja budynków ZIT
WND-RPLD.04.02.01-10-0001/16

4

