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Opis robót  

koniecznych do wykonania w ramach remontu dachu budynku B w  Szpitalu 

Specjalistycznym  "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" 

ul. Inflancka 6  00-189 Warszawa, 

  
Remontowi podlegają dachy: 

• na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,59  

• na poziomie 18,36 wraz z attykami + 18,65   

 

Istniejące warstwy dachowe od góry wg projektu powykonawczego: 

1. Żwir płukany 16/12 mm – gr. 6 cm 

2. Geowłóknina  

3. Izolacja termiczna z styropianu wodoodpornego – gr. 15 cm  

4. Izolacja przeciwwodna z membramy EPDM firmy Firestone 

5. Beton spadkowy gr. 5 cm 

6. Styropianowe wypełnienie różnic spadkowych gr. 5-35 cm 

7. Paroizolacja – folia PE 

8. Strop monolityczny zatarty –gr. 30 cm 

9. Pustka technologiczna  

10. Sufit podwieszony 

Na ostatniej kondygnacji pod stropodachem znajduje się czynny Oddział 

położniczy. 

 

Uwaga !!! 

Wykonywanie robót naprawczych dachu należy wykonywać pasami o 

szerokości 3-4 m odkładając równomiernie żwir na rozłożoną obok na 

taką samą szerokość jak pas odkrywanych warstw dachu. 

folię zabezpieczającą  

 

Należy stosować się do wytycznych producenta membramy Firestone. 

Przewidywane roboty do wykonania na dachach: 

1. Oczyszczenie powierzchni dachów z roślin – samosiejek wraz z korzeniami 

2. Demontaż na czas wykonania robót wsporników odstępowych wraz z 

przewodami instalacji odgromowej instalacji odgromowej i iglicami 

3. Po wykonaniu naprawy dachu montaż zdemontowanej instalacji odgromowe 

wraz z ewentualną jej naprawą w przypadku powstania jakichś uszkodzeń. 

4. Po wykonaniu montażu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary 

instalacji przez uprawnione osoby. 

5. Rozebranie płyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm na czas wykonania 

robót naprawczych 
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6. Po wykonaniu naprawy dachu montaż płyt betonowych w pierwotnej lokalizacji 

7. Czasowy demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji i 

ich podpór 

8. Czasowe podparcie podpór przewodów instalacji wentylacji między 

budynkiem, a centralą wentylacyjną 

9. Rozebranie progu i stopnia pod drzwiami wejściowymi na poddasze 

10. Odtworzenie progu i stopnia po wykonaniu naprawy dachu 

11. Ułożenie  folii polietylenowej na żwirze celem zapobieżeniu zmieszania się 

warstw żwiru - pasy około 3-4 m 

12. Rozebranie nawierzchni ze żwiru o gr. około 6 cm pasami szerokości około 3 

m z rozrzuceniem żwiru na folię , grubość rozrzuconej warstwy nie więcej niż 
10 cm aby równomiernie obciążać strop 

13. Rozebranie i wywiezienie geowłókniny separującej żwir od warstw 

ocieplających ze styropianu 

14. Rozebranie dwóch warstw styropianu o grubości 5 i 10 cm i złożenie go w 

innej części dachu wraz z zabezpieczeniem przez zwianiem z dachu – 

styropian do ponownego wbudowania. Przyjęto że będzie konieczność 
uzupełnienia około 5% styropianu na nowy ze względu na uszkodzenia. 

15. Wycięcie z elewacji nadbudówki nad dachem na poziomie +15,21 pasa 

ocieplenia wraz z tynkiem cienkowarstwowym na wysokości 60-70 cm celem 

odsłonięcia połączenia membramy z ścianą murowaną 

16. Oczyszczenie wodą powierzchni membramy EPDM Firestone w celu 

zlokalizowania uszkodzeń powodujących nieszczelności lub wadliwie 

wykonanych połączeniach 

17. Demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich attyki na poziomie +18,65 

w celu sprawdzenia szczelności membramy 

18. Naprawa membramy w systemie Firestone RubberGard EPDM 1,1 (LSFR): 

18.1. Zdjęcie taśm  zabezpieczających/uszczelniająch podstawy wentylatorów  

18.2. Odcięcie pasów membrany o szerokości ok. 10 cm wokół górnej części 

podstaw wentylatorów. Wykonanie na istniejącej membranie nowej 

warstwy membrany EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR) 

(o szerokości 20 cm  przyklejonej do podstawy wentylatorów klejem 

Bonding Adhesive BA-2012) oraz do istniejącej membrany taśmą klejącą 

QS Splice Tape szerokości 76mm + środek gruntujący QuickPrime Plus   i 

zabezpieczenie w górnej części listwą dociskową aluminiową Standard AL  

40/1,0/2000 uszczelnionej od strony wewnętrznej (tj, pomiędzy membraną i 

podstawą wentylatora) uszczelniaczem Water Block Seal (S20) i od góry 

uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS ) 

18.3. Krawędź wentylatorów – podstawa uszczelnić uszczelniaczem Water Block 

Seal (S20)  i zabezpieczyć przed oddziaływaniem prominiowania UV 

uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS   – alternatywnie uszczelnić przy 

użyciu płynnej folii tworzywowej ENKOPUR na podkładzie z gruntu 

Uniwersal Primer 2K z zatopieniem systemowej tkaniny poliestrowej o 

gramaturze 110 g/m2   
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18.4. Wykonanie na obwodzie dachu na styku z attyką obwodowego mocowania 

mechanicznego przy użyciu taśmy R.P.F.S.   wykonanie naprawy miejsca 

mocowania taśm obwodowych przez wklejenie pasa membrany EPDM 

Firestone RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR)  o szerokości 50 cm 

dwoma taśmami klejącymi QS Splice Tape szerokości 76mm  

18.5. Uszczelnienie podpór pod ekran wygłuszający centralę Uszczelnienie 

podpór pod ekran wygłuszający centralę przy użyciu płynnej folii 

tworzywowej ENKOPUR na podkładzie z gruntu Uniwersal Primer 2K z 

zatopieniem systemowej tkaniny poliestrowej o gramaturze 110 g/m2 

18.6. Naprawa wszelkich uszkodzeń rozwarstwień membrany przy użyciu taśmy 

obróbkowej QS 18” SA Flashing (szerokość 45 cm)   alternatywnie (także 

przy większych szerokościach) przez naklejenie na istniejącą membranę 

nowej membrany EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 mm (LSFR)   

o wymaganej szerokości taśmami klejącymi QS Splice Tape szerokości 

76mm   + środek gruntujący QuickPrime Plus –   przyklejonymi po 

obwodzie. 

18.7. Naprawa wszelkich pęcherzy i uszkodzeń o wielkości do 5 cm na 

istniejącej membranie taśmami obróbkowymi QS Form Flash   

18.8. Wykonanie na istniejącej membranie wywiniętej na nadbudowaną część 
budynku pasa nowej membrany EPDM Firestone RubberGard grubości 1,1 

mm (LSFR)   o szerokości 30 cm  przyklejonej do ściany klejem Bonding 

Adhesive BA-2012 (  oraz do istniejącej membrany taśmą klejącą QS 

Splice Tape szerokości 76mm  + środek gruntujący QuickPrime Plus –   i 

zabezpieczenie w górnej części listwą dociskową aluminiową Standard AL    

uszczelnionej od strony wewnętrznej (tj, pomiędzy membraną i ścianą) 

uszczelniaczem Water Block Seal (S20)   

18.9. Uszczelnienie wpustów dachowych wody deszczowej uszczelniaczem 

Water Block Seal (S20) 

19. Odtworzenie pasa elewacji na części nadbudowanej w tej samej kolorystyce, 

przy czym styropian należy mocować klejąc go do membramy klejem 

elastycznym  klejem poliuretanowym do Ceresit CT 84 lub podobnym 

20. Wykonanie hydrofobizacji wykonanego pasa tynku cienkowarstwowego . 

21. Odtworzenie stopnia pod drzwiami i progu drzwi - uszczelniając styk progu 

drzwi i połączenia pasa membramy na murze z ościeżnicą  uszczelniaczem 

Water Block Seal (S20)   zabezpieczyć przed oddziaływaniem prominiowania 

UV uszczelniaczem EPDM Lap Sealant HS   

22. Ułożenie dodatkowej warstwy styropianu ekstrudowanego gr.10 cm na 

membramie w celu poprawienia termiki stropodachu 

23. Ułożenie rozebranych wcześniej warstw styropianu – uzupełniając powstałe 

ewentualnie braki nowym materiałem – około 5% 

24. Ułożenie na warstwach styropianu nowej warstwy geowłóniny o gramaturze 

minimum 200 g/m2 z zakładami o szerokości 1 m. 

25. Ułożenie warstwy żwiru wcześniej rozebranego o gr 6 cm 
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26. Naprawa izolacji i założenie metalowego poszycia na przewodach instalacji 

klimatyzacji między centralą na dachu, a budynkiem  

 

27. Zdjęcia dachu na poziomie +15,21 wraz z attykami +15,59   
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28. Zdjęcia dachu na poziomie +18,36 wraz z attykami + 18,65   

 

 

29. Wyciąg z wytycznych producenta dotyczący napraw membramy – dział 4. 
      (więcej informacji w załącznikach 2.1-2.5) 
 

4. NAPRAWY 
4.1. Naprawa membrany 
Możliwość zastosowania 

• Naprawa przecięć i nakłuć membrany EPDM, zanieczyszczenie 
membrany niebezpiecznymi substancjami. 

Instrukcje naprawcze 

• Zaznacz uszkodzony obszar membrany białą kredą do rysowania po 
gumie zaraz po zauważeniu uszkodzenie. 

• Przecięcia i nakłucia w membranie powinny być naprawiane przy użyciu 
membrany utwardzonej. Obszar naprawczy powinien obejmować 
przynajmniej 100 mm ponad obwód obszaru uszkodzonego we 
wszystkich kierunkach. Dziurki w membranie można naprawić przy 
użyciu kawałka taśmy QuickSeam FormFlash. Obszar naprawczy musi 
być większy o minimum 75 mm od obwodu obszaru uszkodzonego we 
wszystkich kierunkach. 

• Obwiedź wszystkie narożniki kawałkiem naprawczym membrany. 

• Użycie samej taśmy Splice Tape jako samodzielnego materiału 
naprawczego jest niedopuszczalne. 
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• Przy naprawianiu membrany będącej przez jakiś czas w eksploatacji, 
należy przygotować powierzchnię do przeprowadzenie czynności 
klejenia. Wyszoruj powierzchnię szczotką i ciepłą wodą z mydłem, zmyj 
obficie czysta wodą i wysusz czystym bawełnianym materiałem. 
Wyszoruj w końcu powierzchnię preparatem gruntującym QuickPrime 
Plus. Dodatkowe czyszczenie może być niezbędne w przypadku bardzo 
zanieczyszczonych powierzchni. 

• Membrana, która weszła w kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
takimi jak świeży bitum, produkty naftowe, smary, oleje, tłuszcze 
zwierzęce, substancje na bazie smoły węglowej lub plastiku, należy 
podać dokładnym oględzinom w poszukiwaniu uszkodzeń. Natychmiast 
usuń nadmiar materiałów zanieczyszczających i wymień uszkodzony 
fragment membrany zastępując go nową.  

4.2. NAPRAWA ZŁĄCZ MONTAŻOWYCH 
1. Naprawa marszczeń i luźnych krawędzi złącz montażowych EPDM 

• Nożyczkami odetnij marszczenia membrany i rozłóż ją płasko. Przyklej 
luźne fragmenty membrany przy użyciu preparatu gruntującego 
QuickPrime Plus i przewałkuj krawędzie na płasko małym wałkiem z 
gumy silikonowej. 

• Rozchyl luźne fragmenty złącz montażowych (w stosownych 
przypadkach) i ponownie nałóż warstwę preparatu gruntującego 
QuickPrime Plus i połącz oba obszary. 

• Oczyść obszary membrany pod taśmy obróbkowe. Oczyszczony obszar 
powinien być szerszy niż taśmy, jakie zostaną zastosowane. W 
przypadku zgromadzenia się brudu w membranie zetrzyj go przez 
szorowanie szczotką i wodą z mydłem przez oczyszczeniem 
preparatem czyszczącym Splice Wash. 

• Nałóż preparat gruntujący QuickPrime Plus na obszar membrany przy 
użyciu packi QuickRubber pad. 

• Dokonaj naprawy z użyciem taśmy QuickSeam FormFlash. Uszczelnij 
wszystkie wystające obcięte krawędzie uszczelniaczem Lap Sealant.2, 
Naprawa złącz montażowych, gdzie mechaniczne przymocowanie 
membrany nie jest rozwiązaniem zalecanym. 

• Jeżeli płaskownik jest zbyt daleko wewnątrz obszaru łączenia, należy 
go zainstalować poza obszarem łączenia na górnym arkuszu. 
- Oczyść membranę preparatem czyszczącym Splice Wash. 
- Nałóż preparat gruntujący QuickPrime Plus na dany obszar. 
- Załóż taśmę QuickSeam Batten Cover na płaskowniki. 

• Jeżeli płaskownik jest zbyt blisko wyeksponowanej krawędzi obszaru 
łączenia, należy zainstalować taśmę obróbkową QuickSeam Flashing 
wzdłuż krawędzi górnego arkusza, nad wyeksponowaną krawędzią 
łączenia. 
 - Oczyść membranę preparatem czyszczącym Splice Wash. 
- Nałóż preparat gruntujący QuickPrime Plus na dany obszar. 
- Zainstaluj taśmę obróbkową QuickSeam Flashing tak, aby 75 mm 
taśmy pokrywającej płaskowniki Cover Strip miał kontakt z dolnym 
arkuszem. 
 

30. Filmy instruktażowe http://epdm-firestone.pl/filmy-instruktazowe/ 
30.1. Łączenie 2 arkuszy EPDM Firestone 
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https://youtu.be/AD8jyqnPtY8 

30.2. Wzmocnienie połączenia dwóch taśm Splice Tape Firestone 

https://youtu.be/grQKxmznWEQ 

30.3. Uszczelnienie narożnika wewnętrznego w systemie Firestone 

https://youtu.be/1K4fuEY5XF8 

30.4. Izolacja narożnika zewnętrznego za pomocą taśmy FormFlash 

https://youtu.be/PTBI0AgtAHE 

30.5. Wykonanie uszczelnienia rogu ściany oporowej zbiornika w systemie 

EPDM Firestone 

https://youtu.be/mPe9_UvYVWc 

 

31. Załączniki do opisu 

31.1. Skany z projektów powykonawczych budynku: 

31.1.1. Rzut dachu 1 

31.1.2. Rzut dachu 2 

31.1.3. Rzut dachu 3  

31.1.4. Przekrój A-A 

31.1.5. Przekrój B-B 

31.1.6. Przekrój C-C 

31.1.7. Przekrój C1-C1 

31.2. Dokumenty dotyczące membramy Firestone 

31.2.1. Przewodnik techniczny  cz1 

31.2.2. Przewodnik techniczny  cz2 

31.2.3. Kieszonkowy podręcznik instalacyjny 

31.2.4. Deklaracja własności użytkowych 

31.2.5. Deklaracja zgodności 

 


