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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych dla robót związanych
z wykonaniem i montażem ścieków
przykrawężnikowych na drogowych obiektach mostowych. Przedmiotem niniejszych
WWiORB
są ścieki przykrawężnikowe z polimerobetonu dla obiektów mostowych,
realizowane w ramach zadania:
(podać nazwę zadania)
1.2. Zakres stosowania WWiORB.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stosowane są jako dokument
wiążący przy przygotowaniu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczącym
przedmiotu zamówienia podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.4. Określenia podstawowe
Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do wpustów deszczowych.
Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem
utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa.
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi przedmiotowymi normami i definicjami podanymi w WWiORB DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w WWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2.2.Materiały do wykonania robót.
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową.
Materiały do wykonywania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji
projektowej oraz WWiORB.
2.2.2. Wymagania ogólne.
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B dla których Wykonawca
przedstawi aktualną deklarację właściwości użytkowych zgodną z Polskimi Normami lub
Aprobatę Techniczną (lub rekomendację) lub krajową /europejską ocenę techniczną.
Stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inżyniera.
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2.2.3. Stosowane materiały.
Przy montażu ścieku przykrawężnikowego należy stosować następujące materiały:
 elementy prefabrykowane z polimerobetonu,
 podbudowę pod prefabrykaty,
 materiały do wykonania spoin.
2.2.4. Polimerobeton
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, do wykonania ścieku można stosować
polimerobeton o właściwościach podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości polimerobetonu
Lp.

Właściwości

Jednostka

Wymagania

Badanie wg

1

Wytrzymałość
gwarantowana
polimerobetonu
na ściskanie

MPa

80

Instrukcja ITB Nr 194

2

Wytrzymałość
gwarantowana
polimerobetonu
na
rozciąganie
zginaniu

MPa

20

Instrukcja ITB Nr 194

PN-B-04101

przy

3

Nasiąkliwość
polimerobetonu

%

0,25

4

Porowatość
polimerobetonu

%

9

5

Gęstość objętościowa

kg/m3

2300

6

Stopień mrozoodporności

7

Twardość wg Brinella

8

Ścieralność
Boehmego

na

F150
MPa

tarczy cm

PN-B-06250

160
0,10

PN-84/B-04111

2.2.5. Prefabrykaty
Należy stosować prefabrykaty o kształcie zapewniającym właściwy spadek podłużny,
zgodnie z dokumentacją projektową. Prefabrykaty powinny zostać wykonane w wytwórni.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
zatartej. Grubość prefabrykatu nie powinna być mniejsza niż 50 mm.
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spełniać wymagania podane
w tablicy 2.
Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.
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Tablica 2. Właściwości elementów prefabrykowanych do wykonania ścieku
Lp.

Właściwości

Jednostka

Wymagania

1

Odchyłki długości elementów

mm

3

2

Odchyłki innych niż długość
wymiarów elementów

mm

2

3

Odchyłki prostoliniowości

mm

2

Badanie wg

 1/500
długości
4

5

Odchyłki skręcenia przekroju
mierzone wzajemnym
przesunięciem
odpowiadających sobie
punktów przekroju
Równość powierzchni:
szczerby i uszkodzenia
powierzchni elementów
polimerobetonowych
widocznych po wbudowaniu

mm

2
 1/500
długości

mm

<1

BN-80/6775-03/01

2.2.6. Podbudowa pod prefabrykaty
Jako podbudowę pod ściek z elementów prefabrykowanych można stosować podlewkę
z zaprawy niskoskurczowej. Zaleca się stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni
i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do użycia po rozmieszaniu z wodą
w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki o grubości zgodnej z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, można stosować zaprawę
o następujących właściwościach:
 świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11 do 12 cm, zgodnie
z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej właściwości roboczych powinien wynosić
min. 30 minut,
 zaprawa na podlewkę powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę
Lp.

Właściwości

Jednostka

Wymagania

Metoda badań wg

1

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

MPa

≥9

PN-85/B-04500

2

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

MPa

≥ 45

PN-85/B-04500

3

Wytrzymałość na
odrywanie od podłoża
- wartość średnia

Procedura badawcza
IBDiM nr PB-TM-X3
MPa
MPa

≥ 2,0
≥ 1,5
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6

7

- wartość pojedynczego
wyniku
Skurcz po okresie
twardnienia 90 dni
Pęcznienie po okresie
twardnienia 90 dni
Mrozoodporność badana w
2% roztworze soli (NaCl)
po 150 cyklach
- ubytek masy
- wytrzymałość na
zginanie
- wytrzymałość na
ściskanie
Wytrzymałość na
odrywanie od podłoża po
badaniu mrozoodporności

‰

≤ 1,0

M.16.01.05

Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97

‰

≤ 0,3

Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
Procedura badawcza
IBDiM Nr SO-3

%

≤5

%

≤ 20

%

≤ 20
Procedura badawcza

MPa

≥ 1,5

IBDiM nr PB-TM-X3

2.2.7. Wypełnienie spoin
Styki między prefabrykatami ścieku i warstwą ścieralną nawierzchni, między
prefabrykatami oraz między prefabrykatami i krawężnikiem powinny być szczelne.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania styków
poprzecznych między prefabrykatami oraz styku między ściekiem i krawężnikiem można
stosować kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci
z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien
być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów.
Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym
ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji.
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo
dobrą przyczepność do betonu.
Do uszczelnienia styków ścieków krawężnikowych z warstwami nawierzchni (wiążącą
i ścieralną) należy stosować elastyczną, termoplastyczną, asfaltowo-kauczukową masę
zalewową stosowaną na gorąco i wbudowywaną po wykonaniu kolejnych warstw
nawierzchni, posiadającą właściwości nie gorsze niż przedstawione w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania dla masy zalewowej
Lp. Właściwości
1
2
3

Penetracja w temperaturze
250C
Temperatura mięknienia wg
PiK
Spływność w temp. 60o, w
czasie 30 min pod kątem 15o

Jednostki Wymagania Metoda badania wg
0,1 mm

70 ÷ 120

PN-EN 1426

0

C

> 80

PN-EN 1427

mm

< 3,0
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4

Mrozoodporność (upadek 4
kul z wys. 250 cm w temp. 200C)

sztuk

min. 3 kule
Procedura IBDiM PB/TN-2/3
całe

5

Wydłużenie względne w
temperaturze -20°C

mm

≥ 4,0

Procedura IBDiM PB/TN-2/4

Stosowana masa powinna umożliwiać wypełnienie szczelin o szerokości od 5 do 40 mm.
W temperaturze ok. +20°C stosowana zalewa drogowa powinna być ciałem stałym, lepkoplastycznym. Podgrzana natomiast do temperatury ok. 200°C powinna stawać się
jednorodną, gęstą cieczą, która po ostudzeniu ponownie przechodzi w stan stały
zachowując pierwotne właściwości.
Przed uszczelnieniem styku warstwy ścieralnej z krawężnikiem wymaga się wbudowania w
szczelinę elementu podpierająco-odcinającego w postaci gąbczastej wkładki neoprenowej
lub poliuretanowej odpornej na oddziaływanie wysokich temperatur (≥200°C).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWIORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Sprzęt do wykonywania montażu
Inżyniera.

ścieku

przykrawężnikowego

podlega

akceptacji

Do przygotowania i ułożenia zaprawy jako podlewki pod ściek Wykonawca powinien mieć
do dyspozycji następujący sprzęt:
 szalunki do zaprawy,
 mieszalnik wolnoobrotowy,
 paca, szpachla lub inne narzędzie do nakładania zapraw.
Przewiduje się ręczne układanie ścieków i wypełnianie szczelin.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWIORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów
4.2.1 Transport prefabrykatów
Elementy prefabrykowane ścieku mogą być transportowane po osiągnięciu przez beton
80% projektowej wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez
Inżyniera. Elementy prefabrykowane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
powierzchni i krawędzi np. przekładkami ze słomy lub wełny drzewnej.
Z prefabrykatami powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach przeprowadzonych
badań, zawierające:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę instytucji przeprowadzającej badania,
 datę pobrania próbek,
 sposób pobrania próbek,
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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datę badań,
wyniki badań.

4.2.2. Transport zaprawy niskoskurczowej na podlewkę
Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna
być umieszczona etykieta zawierająca dane:
 nazwę wyrobu,
 nazwę rodzaju i odmiany zaprawy,
 nazwę i adres producenta,
 datę produkcji,
 masę netto,
 trwałość,
 informację o proporcji składników,
 informację o uzyskaniu przez wyrób AT/KOT.
Suche zaprawy należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych
i zadaszonych pomieszczeniach, które nadają się do przechowywania cementu.
Maksymalny czas składowania zaprawy powinien być zgodny z zaleceniami producenta.
Suche zaprawy należy przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań.
4.2.3. Transport i składowanie materiału do uszczelnień spoin
Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem
transportu pod warunkiem zachowania warunków określonych przez producenta. Podczas
transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze,
chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem,
zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu ważności produktu.
Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę
właściwości materiałów uszczelniających.
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące
dane:

nazwę i adres producenta,

nazwę wyrobu,

oznaczenie,

datę produkcji i okres przydatności do stosowania,

masę netto,

wymiary,

numer aprobaty technicznej/KOT,

sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym
niezbędnych środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska.
Sposób transportu pozostałych materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania
podczas montażu ścieku przykrawężnikowego nie może powodować obniżenia ich jakości
lub powstania uszkodzeń.
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5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest
do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez
Inżyniera.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i WWIORB.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych
w niniejszych WWiORB.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. ułożenie podbudowy pod ściek,
3. ułożenie elementów ścieku,
4. wykonanie uszczelnień,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, WWiORB
lub wskazań Inżyniera:
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Ułożenie podlewki z zaprawy niskoskurczowej
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji
mieszania suchej zaprawy z wodą zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008 oraz
przepisów bhp:
 podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne,
 jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą
ilością wody.
Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną
zaprawę należy chronić przed działaniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami
producenta.
Grubość podlewki powinna być zgodna z dokumentacja projektową.
5.5. Ułożenie elementów prefabrykowanych
Elementy ścieku należy ustawiać jednocześnie z układaniem podlewki i wyregulować ich
położenie. Po ułożeniu elementów ścieku należy usunąć deskowanie podlewki i wykończyć
brzegi podlewki.
5.6. Uszczelnienie spoin
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń
olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem
elementów. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed
wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym.
Szczeliny między sąsiadującymi elementami ścieku oraz między ściekiem i krawężnikiem
powinny być oczyszczone, osuszone i zagruntowane, następnie należy je wypełnić masą
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uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. W celu zapewniania właściwej
głębokości wypełnienia należy wstępnie szczelinę uszczelnić np. sznurem ze spienionej
pianki poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej.
Do uszczelnienia styków krawężników z warstwami nawierzchni (wiążącą i ścieralną)
należy stosować elastyczną, termoplastyczną, asfaltowo-kauczukową masę zalewową
stosowaną na gorąco i wbudowywaną po wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni.
5.7. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WWIORB.
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót
do warunków budowy obiektu oraz roboty porządkujące.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty
techniczne, KOT, EOT ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszych WWiORB,
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone w pkt 2 lub przez Inżyniera,
 sprawdzić cechy zewnętrzne ścieków (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ścieków
należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń
na powierzchni poszczególnych elementów).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Kontrola elementów prefabrykowanych
Materiały należy kontrolować na zgodność z pktem 2 niniejszych WWIORB.
Właściwości polimerobetonu należy kontrolować na podstawie dokumentów dostarczonych
przez producenta i porównanie ich z wymaganiami WWIORB, pkt.2.2.4.
Dodatkowo należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach
i krawędziach elementu. Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w BN-80/6775-03/01.
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementu należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki
wymiarów podano w tablicy 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z
dokładnością do 1 mm. Pozostałe badania prefabrykatów należy wykonać zgodnie z
wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03 i BN-80/6775-03/04.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

11

Ściek przykrawężnikowy z elementów polimerobetonowych

M.16.01.05

6.3.2. Kontrola materiału na podlewkę i materiałów uszczelniających.
Zaprawę niskoskurczową stosowaną jako podlewkę pod ściek oraz materiały uszczelniające
należy kontrolować na podstawie AT/KOT i porównywać właściwości z wymaganiami
WWIORB pkt 2.2.6. i 2.2.7.
6.4. Sprawdzenie ułożenia ścieku
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia ścieku obejmuje:
 grubość podlewki pod ściek, sprawdzana co 2 m, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla
1-go ścieku, nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż 0,5 cm,
 niweleta ścieku nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 0,5%,
 prostoliniowość ułożenia – odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny
być większe niż 5 mm,
 wymagane jest całkowite wypełnienie spoin.
7. OBMIAR ROBÓT
Kontrakt ryczałtowy: jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru
Końcowego jednostka określona w STWWiORB.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, WWiORB
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje
się za niezgodne z Dokumentacją projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich
poprawy na własny koszt.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:
 ułożenie podlewki pod ściek.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“
oraz niniejszej WWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym
a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)
1. DM.00.00.00
Wymagania ogólne

10.2. Normy
1.
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2.
PN-EN 206 Beton Wymagania. Właściwości, produkcja i zgodność.
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PN-84/B-04111 Materiały kamienne- oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych.
PN-EN 13880-2(U) Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla
określenia penetracji stożka w temperaturze 25°C.
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia.
Metoda Pierścień i Kula.
PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa

10.3. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.735z póź. zm.)
2. Instrukcja ITB nr 194 – „Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na
próbkach wykonanych w formach”, Warszawa
3. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 - Badanie przyczepności powłoki (lub
wyprawy) ochronnej do betonu - Metoda „pull-off”
4. Procedura Badawcza IBDiM nr TWm-31/97- Badanie skurczu i pęcznienia zapraw
modyfikowanych
5. Procedura Badawcza IBDiM Nr SO-3 - Badanie mrozoodporności zapraw
modyfikowanych
6. Procedura Badawcza IBDiM PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe.
Odporność na zamrażanie
7. Procedura Badawcza IBDiM PB/TN-2/4 - Termoplastyczne zalewy drogowe.
Wydłużenie
8. Procedura Badawcza IBDiM PB/TN-2/5 - Termoplastyczne zalewy drogowe.
Rodzaj zerwanie
9. Procedura IBDiM PB/TN-2/1- termoplastyczne zalewy drogowe. Spływność
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