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Zamawiający:  
 
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,  
Adres: ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda,  
woj. warmińsko-mazurskie 
Telefon: (89) 670 92 14 
Numer NIP: 741-211-18-24 
Adres internetowy: www.zegluga.com.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00-15:00 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45000000 –7  Roboty budowlane  

45261000 - 4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45261214 – 7  Kładzenie dachów bitumicznych  

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45321000 -3  Izolacja cieplna  

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE 
 

 Docieplenie dachów: 

a) nad częścią przemysłową niską płytami z wełny mineralnej o grubości 15 cm układanych 

mijankowo w dwóch warstwach, 

b) nad częścią przemysłową wysoką płytami z wełny mineralnej o grubości 18 cm układanych 

mijankowo w dwóch warstwach,  

wraz z mocowaniem mechanicznym pap termozgrzewalnych.  
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

 z wykonawstwem ocieplenia dachów płaskich i pokryć papowych mocowanych mechanicznie do różnego 

rodzaju podłoży. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustalenia prowadzenia robót izolacyjnych 

związanych z wykonaniem docieplenia dachów wraz z mocowaniem mechanicznym pap 

termozgrzewalnych obejmują: 

a) demontaż instalacji odgromowej, zbędnych elementów wentylacyjnych 

b) demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

c) podmurowanie cegłą pełną kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej wszystkich istniejących 

murków ogniowych (attyk) o 30 cm (4 warstwy) 

d) przygotowanie starego podłoża 

e) ułożenie termoizolacji z wełny mineralnej dachowej twardej 

f) ułożenie papy podkładowej perforowanej przeznaczonej do mocowania mechanicznego, wraz  

z montażem kołkami 

http://www.zegluga.com.pl/
https://www.przetargi.egospodarka.pl/Wykonywanie-pokryc-i-konstrukcji-dachowych-oraz-podobne-roboty
https://www.przetargi.egospodarka.pl/Kladzenie-dachow-bitumicznych
https://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
https://www.przetargi.egospodarka.pl/Izolacja-cieplna
https://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne
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g) montaż kominków wentylacyjnych 

h) montaż obróbek blacharskich 

i) montaż papy podkładowej i nawierzchniowej przez zgrzanie 

j)   ponowny montaż instalacji odgromowej - nowej wraz z pomiarami  

k)  montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 

1.3.2. Ustalenia dotyczące wykonania docieplenia dachów. 

a) Dach nad częścią biurową oraz nad powstającym wiatrołapem należy ocieplić płytami z wełny 

mineralnej o łącznej gr.=25cm, o współczynniku λ ≤0,040 [W/mK],. Wełnę należy    układać w dwóch 

warstwach, mijankowo.  

b)  Warstwy na stropie: 

• papa wierzchniego krycia, gr.=5,2 mm, z wywinięciem na ścianki attyki, 

• papa podkładowa gr. min =3 mm, z wywinięciem na zagruntowane i ocieplone (płyty z wełny mineralnej 

gr.=5cm) ścianki attyki, 

• płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach, mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu. Pierwszą 

warstwę płyt, gr.=20 cm należy również mocować mechanicznie do stropu, druga warstwa gr.=5cm 

• folia paroizolacyjna (gruba folia, z wywinięciem na ściany 15 cm, folia na zakład min. 10 cm klejona 

taśmą), 

• strop istniejący (należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne elementy, wyrównać duże nierówności) 

c) Ścianki attyki należy zagruntować i od strony dachu ocieplić płytami z wełny mineralnej gr.=5cm. 

Zamontować kominki wentylacyjne pod papą. 

d) Współczynnik przenikania ciepła przez strop po dociepleniu wynosi  

     U>0,15 W/(m2 *K).  

e) Dach nad częścią: 

• przemysłową wysoką należy docieplić płytami z wełny mineralnej o łącznej gr.=18 cm, o współczynniku 

λ ≤0,040 [W/mK] , Wełnę należy układać w dwóch warstwach, mijankowo. Współczynnik przenikania 

ciepła przez strop po dociepleniu wynosi U=0,139 W/(m2 *K). 

• przemysłową niską należy docieplić płytami z wełny mineralnej o łącznej gr.=15 cm, o współczynniku λ 

≤0,040 [W/mK]. Wełnę należy układać w dwóch warstwach, mijankowo. Współczynnik przenikania 

ciepła przez strop po dociepleniu wynosi U=0,15 W/(m2 *K). 

f)  Warstwy na stropie: 

• papa wierzchniego krycia, gr.=5,2 mm, z wywinięciem na ścianki attyki, 

• papa podkładowa gr. min =3 mm, z wywinięciem na zagruntowane i ocieplone (płyty z wełny mineralnej 

gr.=5 cm) na ścianki attyki, 

• płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach, mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu. Grubość 

pierwszej warstwy płyt na części wysokiej należy przyjąć równą wysokości łącznika płyt warstwowych 

stanowiących przekrycie tej części budynku (ok. 5 cm). Grubość drugiej warstwy należy przyjąć w 

wielkości uzupełniającej grubość obydwu warstw do 18 cm. (ok. 13 cm). 

• folia paroizolacyjna (gruba folia, z wywinięciem na ściany 15-18 cm, folia na zakład min. 10 cm klejona 

taśmą), 

• strop istniejący (należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne elementy, wyrównać duże nierówności) 

http://www.zegluga.com.pl/
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g) Ścianki attyki należy zagruntować i od strony dachu ocieplić płytami z wełny mineralnej gr.=5cm. 

Zamontować kominki wentylacyjne pod papą. 

Należy wykonać obróbki dachowe (m.in. obróbki attyki) z blachy ocynkowanej, powlekanej na kolor 

grafitowy; rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej na kolor grafitowy, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Preparat gruntujący - środek gruntujący bitumiczny dyspersyjny na bazie wody służący  

do zaimpregnowania starego podłoża papowego. 

1.4.2. Papa termozgrzewalna podkładowa przeznaczona do mocowania mechanicznego - 

rolowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie z tkaniny szklanej i powleczonej obustronnie 

kompozycja bitumów modyfikowanych lub kompozycją bitumów oksydowanych. 

1.4.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - materiał hydroizolacyjny, o osnowie z welonu 

szklanego i powleczonej obustronnie kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem SBS 

(styrol - butadien - styrol), przystosowana do zgrzewania z papą podkładową warstwą dolną. 

1.4.4. Termoizolacja - płyty z wełny mineralnej twardej warstwowej o odpowiedniej gęstości pozornej 

przeznaczone do termoizolacji dachów płaskich. 

1.4.5. Kominek wentylacyjny - służący do odpowietrzenia starego podłoża papowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją Techniczną. 
 

   2. Materiały  

   2.1. Wymagania ogólne 

Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są: 

a) papa nawierzchniowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumów modyfikowanych polimerem SBS na 

osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej jak 230g.m2 lub welonu szklanego o 

gramaturze nie mniejszej jak 80 g/m2, 

b) papa podkładowa - papa termozgrzewalna na bazie bitumów oksydowanych na osnowie z tkaniny 

szklanej 200g/m2, gr. nie mniejszej jak 3,5 mm (stosowanie tylko w okresie wiosenno - letnim) lub 

zamiennie można użyć papy termozgrzewalnej podkładowej na bazie bitumów modyfikowanych SBS na 

osnowie (wkładce) z tkaniny szklanej 200g/m2  gr. nie mniejszej jak 3,0 mm (zalecana w okresie 

jesienno-zimowym), 

c) termoizolacja - płyty z wełny mineralnej o sumarycznym współczynniku przewodzenia ciepła λ max. 

0,040[W/mK]. 

d) kołki teleskopowe - przeznaczone do mocowania mechanicznego papy podkładowej dobierane są 

indywidualnie w zależności od rodzaju podłoża 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:  

Termoizolacja : 

 wełna mineralna twarda 

 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ max. 0,036 [W/mK] 

 Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym1,00 kN/m3 

http://www.zegluga.com.pl/
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 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty≥ 30 kPa 

 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu≤ 1,0 kg/m² 

 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu≤ 3,0 kg/m² 

 Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm:≥ 300 N 

 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni≥ 7,5 kPa 

 Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS(70,-)≤ 1 % 

 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych (70 oC) i   wilgotnościowych (90%) 

DS(70,90) ≤ 1 % 

 Klasa reakcji na ogień A1 wyrób  

 Polska Norma EN13162:2012+A1:2015 

 Certyfikat Zgodności CE1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR-0444/15/P 

 Klasyfikacja ogniowa REI 15/301984/16/R79NP Atest higieniczny GUM/43/322/48/2013 

 

Papa nawierzchniowa 

• grubość papy termozgrzewalnej – 5,2 mm; 

• rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): welon szklany o gramaturze nie mniejszej jak 80g/m2; 

• papa powinna wykazywać giętkość, badania na wałku cp-30mm, w temperaturze < - 15 °C; 

• odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze -min. 100 °C; 

• siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 550 kN/50mm (+/-150) i 300 kN/50 

(+/-80); 

• wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek: 4,0% (+/-2,0); 

• reakcja na ogień : klasa E;  

Papa podkładowa 

• grubość nie mniejsza jak 3,5 mm (lub w przypadku papy modyfikowanej 3,0 mm); 

• rodzaj i gramatura osnowy (wkładki): tkanina szklana o gramaturze 200g/m2; 

• siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 1400 
kN/50 mm (+/-400) i 1400 kN/50 mm (+/-400); 

• wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź wzdłuż i w poprzek odpowiednio: 350 N (+/-80) i 250 N 

(+/-80); 

• wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 4,0% (+/-2,0); 

• papa przeznaczona do mocowania mechanicznego - taki wpis musi znajdować się w Deklaracji 

Zgodności z PN-EN; 

Kołki teleskopowe ( np. typu : GOK + WO + ko8Lo60 ) 

• materiał : poliamid 6,0 ( Nylon ) - niepalne; 

• właściwości mechaniczne tworzywa: nie ulegają zmianie w temperaturach od -45°C do +240°C - 

wysoka odporność udarowa w niskich temperaturach; 

• właściwości elastyczne; 

• średnica kołnierza - 50 mm; 

• średnica zewnętrzna tulei - 12,5 mm; 

• średnica wewnętrzna tulei - 11,5 mm;  

Kominki wentylacyjne 

http://www.zegluga.com.pl/
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• średnicy min. 75 mm; 

• służące do odpowietrzania starych pokryć papowych;  

Blacha płaska 

• kolor zgodnie z dokumentacją (MAT lub połysk); 

• służąca do wykonania obróbek takich jak: pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, obróbki 

ogniomurów i attyk, obróbki kominów, i inne; 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt dekarski używany w trakcie wykonywania prac: 

• palniki na gaz propan-butan - jednodyskowe, dwudyskowe lub sześciodyskowe; 

• gaz propan-butan w butlach 11 kg lub 30kg; 

• wałki dociskowe - szerokie (60 cm) i wąskie (20 cm); 

• noże do cięcia papy - ostrze proste i zaokrąglone; 

• szpachelki dekarskie; 

• łata długości min. 1,5 m lub 2,0 m; 

• laski do rozwijania papy; 

• urządzenia do mocowania łączników lub nakładka na wiertarkę; 

4. Transport 

Transport dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu. 

a) Samochodowy - do transportowania papy na miejsce wbudowania. 

b) Ręczny - rozłożenie pap na pokryciu dachowym w celu odpowiedniego rozplanowania prac dekarskich. 

c) Pionowy - dźwig. 

Papa znajduje się na paletach drewnianych o wymiarach 1,2 m x 0,8 m, rolki papy mają różną długość: 

 papy podkładowe 10 m, szerokość 1,0 m (na palecie 150 m2 lub 200m2), 

  papa nawierzchniowa 10 m, szer. 1,0 m (na palecie 150 m2). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac dekarskich 

Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonywania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża; 

• po dociepleniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na które będą wyprowadzane (wywijane) 

warstwy pokrycia papowego; 

• po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich; 

• na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 15% papę układa się pasami równoległymi do okapu,  
5.2. Warunki atmosferyczne 

 pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C; 

 prac dekarskich nie należy prowadzić w czasie : opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamrożonej 

powierzchni, silnego wiatru jak również bardzo wysokich temperatur; 

 maksymalna dopuszczalna temperatura to 25°C; 
 

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów 

http://www.zegluga.com.pl/
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• należy sprawdzić czy materiał (środek bitumiczny i papa termozgrzewalna, styropian, kołki 

teleskopowe) jest zgodny z zamówieniem; 

• należy używać materiałów nieuszkodzonych i dobrej jakości; 

• za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca; 

5.4. Prace przygotowawcze 

• zdemontować stare obróbki blacharskie, rynny, itp.; 

• zdemontować starą instalację odgromową; 

• rozciąć i podkleić pęcherze powietrza na starym podłożu papowym, wstawienie łat z papy zgrzewalnej 

podkładowej np. V60 S30; 

• zagruntować środkiem Dysperbit stare podłoże papowe w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2; 

5.5. Montaż paraizolacji, termoizolacji i skrzynki okapowej 

• paroizolację (w postaci folii paroizolacyjnej) układamy na wcześniej przygotowanym podłożu - j/w lecz 

nie wcześniej jak po 24 godzinach od zagruntowania podłoża środkiem typu Dysperbit - zakłady folii 

paroizolacyjnej powinny wynosić min. 10 cm (czołowe i wzdłużne) oraz powinny być sklejone taśmą: 

folia paraizolacyjna powinna być wywinięta na ogniomury na wys.  15 - 25 cm (grubość docieplenia); 

• termoizolację (płyty z wełny mineralnej) układamy na paraizolacji; 

• termoizolację układamy dwuwarstwowo, łączenia płyt z wełny mineralnej górnej warstwy należy 

przesunąć o min. 20 cm - 30cm względem dolnej, tak, aby łączenia obu warstw nie pokrywały się; 

5.6. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej podkładowej mocowanej mechanicznie i zgrzanie 

papy nawierzchniowej 

• Aplikacje papy zaczynamy od najniższego punktu (okapu) przesuwając stopniowa w stronę kalenicy; 

• Papę podkładową należy rozwinąć („na sucho") w miejscu, w którym będzie układana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu - mocujemy kołki 

teleskopowe na zakładach wzdłużnych i czołowych poprzez termoizolację do nośnego podłoża; 

• Po zamocowaniu kołków należy dokładnie zgrzać łączenia papy podkładowej, w taki sposób, aby 

całkowicie zakryć kołki - w ten sposób uzyskujemy całkowicie wodoszczelną powłokę; 

• Szerokość zakładów przy papie podkładowej wynosi: zakłady czołowe min. 15 cm, zakłady wzdłużne 

min. 14 cm; 

• Papa podkładowa powinna mieć odpowiednią wypływkę na zakładach, która świadczy o szczelnym 

połączeniu zakładów wzdłużnych i czołowych; szerokość wypływki nie mniejsza niż 0,5 cm; 

• Przed zgrzaniem papy nawierzchniowej należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu - zwinąć 

ją z dwóch końców do środka; 

• Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy płomieniem z palnika gazowego do 

momentu nadtopienia masy powłokowej; 

• W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien być tak ustawiony, aby płomień 

podgrzewał jednocześnie podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej (folii 

łatwotopliwej); 

• Papę zgrzewamy cofając się, jednocześnie ją rozwijając; 

• Poszczególne arkusze papy układamy tak, aby zachować układ tzw. cegiełki, czyli przesuwając w 

górę przesuwamy jednocześnie początkowy arkusz papy o Vz rolki, tak, aby zakłady czołowe i 

wzdłużne nie pokrywały się (taka sama zasada obowiązuje przy montażu kołkami papę podkładową), 

dodatkowo papę nawierzchniową należy w taki sam sposób przesunąć względem papy podkładowej; 
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• Papę nawierzchniową w kolorze czerwonym zgrzewamy zachowując odpowiednie szerokości 

zakładów : czołowe - min. 12 do 15 cm, wzdłużne - min. 10 cm; 

• Jednocześnie używamy wałków szer. 5 - 15 cm, którymi dociskamy złącza papy, dzięki czemu 

uzyskujemy tzw. wypływkę, która świadczy o dobrym połączeniu zakładów wzdłużnych i czołowych. 

Szerokość wypływki powinna wynosić 0,5 cm; 

• Wpływ asfaltu z boku rolki posypujemy taką samą posypką która znajduje się na wierzchniej warstwie 

papy nawierzchniowej, a jest dostarczona razem z papą na plac budowy przez producenta lub należy 

ją dodatkowo zakupić; 
 

5.7. Prace wykończeniowe 

• Montaż i regulacja rynien; 

• Montaż, sprawdzenie i pomiary nowej instalacji odgromowej; 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

Specyfikacji Technicznej jak również zaleceniami producenta pap, w szczególności należy zwrócić uwagę 

na: 

 przyczepność papy do podłoża (sprawdzenie czy są niedogrzania papy -tzw. pęcherze, w których może 

gromadzić się para wodna), 

 szerokość wypływki i sprawdzenie czy łączenia papy (zakłady) są dobrze zgrzane, 

 kontrola zgrzania papy przy okapach, 

 sprawdzenie miejsc takich jak : obróbki blacharskie, kominy, 

 ogólna estetyka wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Nie przewiduje się obmiaru robót - umowa ryczałtowa. 

 

8. Odbiór robót 

Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upoważniona przez 

Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robót. 

Odbiór robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : podłoża -sprawdzenie naprawionych 

miejsc, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładność wykonania 

obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.1. Odbiór pokrycia z papy 

 sprawdzenie prawidłowości montażu pierwszej warstwy papy: papy podkładowej mocowanej 

mechanicznie, szerokości zakładówi występowania tzw. wypływek, 

 sprawdzenie prawidłowości zgrzania papy nawierzchniowej do papy podkładowej: szerokość zakładów i 

odpowiednich wypływek. 

 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 
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 sprawdzenie   mocowania   elementów   do   deskowania   lub ścian, jak np. obróbki do skrzynki 
okapowej, obróbki ogniomurów; 

 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z rewizjami i wpustami. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych, studzienek rewizyjnych, itp. 

Dokonanie odbiorów częściowych powinno być potwierdzone wpisem w dziennik budowy. 
 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót. 

10. Dokumenty odniesienia:  

 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna  mineralna.   

 PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny  mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja.   

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.   

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.   

 PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane   

 PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane   

 PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   

 PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach   

 PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali 
odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu  
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