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SECTION 01010 ‐ SUMMARY OF WORK 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  SUMMARY: 

A.  The  U.S.  Embassy  Ulaanbaatar  and  Overseas  Buildings  Operations  [OBO]  has  a 
requirement  to  replace  the  roof  of  the  existing  Main  Entrance  Compound  Access 
Control  (MCAC)  Building.      The  one‐story  200  square meter  roof  was  constructed  of 
reinforced concrete slab.   The exterior concrete walls are  finished with cement stucco 
and painted.  

B.  The MCAC Roof is an EPDM rubber roof on insulation board in poor condition, the roof 
membrane  is  splitting  from walls and at  scuppers, as well as multiple holes  in  field of 
roof.  In 2018, repairs were completed with polyurethane sealant to help the extended 
life of  the  roof. This  roof has  reached  the end of  its  service  life  and  shall be  replaced 
with a protected membrane roof system (PMR).   

C.  The New Roof Work includes, but is not limited to:  
1. Removal of existing roof membrane and insulation to the concrete deck.  
2. Minor repairs to the concrete deck.   
3. Installation of torch‐applied modified bitumen membrane. 
4. Installation of membrane flashings at penetrations, curbs, walls, and perimeters.   
5. Installation  of  slip  sheet,  drainage  course,  new  insulation,  filter  fabric  and 

concrete pavers. 
6. Installation of new sheet metal copings and flashings. 
7. Modification to existing equipment curb. 

 
1.02  SUBMITTALS: 

A. Contractor's executed payment and performance bonds. 
B. Contractor's executed insurance certificate. 
C. Submit subcontractor's insurance coverage in compliance with contract requirements. 
D. Detailed project schedule showing work phasing and proposed daily progress. 
E. Applicator's  License  Certificate:  Roofing material manufacturer's  agreement  indicating 

date application was approved and expiration date. 
F. Drawings of all specific waterproofing details. 
G. Construction Accident Prevention Plan (CAPP)  
H. Manufacturer’s warranties that are to be issued upon project completion. 

 
1.03  SUBSTITUTIONS AND PRODUCT OPTIONS: 

A. Contractor's Representation:  Request for substitution constitutes a representation that 
Contractor: 
1. Has  investigated  proposed  product  and  determined  that  it  is  equal  to  or 

superior in all respects to that specified. 
2. Shall provide same warranties for substitution as for product specified. 
3. Shall coordinate installation of accepted substitution into Work and make such 

other changes as may be required for Work to be complete in all respects. 
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4. Waives  all  claims  for  additional  costs,  under  his  responsibility,  related  to 
substitution which subsequently becomes apparent. 

5. If  substitution  is  not  approved  or  accepted,  Contractor  shall  furnish  specified 
product. 

 
1.04  QUALITY CONTROL: 

A. OBO has the right to inspect and test all services, to the extent practicable at all times 
and places during the work.   OBO may perform full time quality assurance inspections 
[QAI]  and  tests  during  construction  to  confirm  the work  is  installed  according  to  the 
Construction Documents. 

B. Contractor  shall  be  approved  by manufacturer  to  perform  the work  for  the  specified 
guarantee period.   

C. The Contractor shall be responsible for the following construction inspections and tests: 
1. Membrane Flashing Seam Adhesion Test   
2. Concrete Paver Strength Test 
3. Roof Area Flood Test 
4. Manufacturer’s Warranty Inspection 

 
1.05  STORAGE OF MATERIALS:   

A. Proper storage of materials is the sole responsibility of Contractor.  Protect all materials 
susceptible to moisture including, but not limited to, all roll goods, insulation, wood, and 
plywood  in  dry,  above  ground, watertight  storage.    Keep  all  labels  intact  and  legible, 
clearly showing the product, manufacturer, and other pertinent information. 

B. Store  materials  on  site.  Cover  and  protect  materials  subject  to  damage  by  weather, 
including during transit.  Stored materials shall be available for inspection. 

C. Store flammable and volatile liquids in sealed containers located a minimum of 20 feet 
from existing buildings. 

D. Liquid products  shall be delivered sealed,  in original  containers.  Store  roll goods  in an 
upright position. 
 

1.06  TEMPORARY FACILITIES: 
  A.  Temporary Water: 

1.  Make arrangements with Embassy for water required for construction.  Embassy 
will pay for cost of water.   

    2.  Do not disrupt existing water service to the building. 
    3.  Provide hoses for conveyance. 

B.  Temporary Electrical 
1. Make  arrangements  with  Embassy  for  temporary  electrical  service.    Embassy 

will pay energy charges for temporary power and lighting.   
2. Provide  all  necessary  temporary  wiring,  extensions,  and  temporary  lighting 

devices.   
  C.  Temporary Ladders, Chutes, Scaffolds, Hoists and Cranes: 

1. Furnish and maintain temporary ramps, scaffolds, hoists, or chutes as required 
for proper execution of Work. 
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1.07  PROJECT PROCEDURES: 
A. Owner  will  occupy  premises  during  entire  period  of  construction  for  the  conduct  of 

normal,  daily  operations.    Cooperate  with  Owner's  Representative  in  all  construction 
operations to minimize conflict and to facilitate Owner usage. 

B. Contractor shall conduct his operations so as to ensure least inconvenience to Owner's 
operations. 

C. Contractor  shall  take  precautions  to  avoid  excessive  noise  or  vibration  that  would 
disturb Owner's operations.  When directed by Owner, Contractor shall perform certain 
operations  at  designated  time  of  day  or  night  in  order  to  minimize  disturbance  to 
Owner's operations. 

D. Contractor  shall  take all necessary precautions  to assure a watertight  condition  in  the 
operation portion of the building during construction. 

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS 
 
Not Used. 
 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
3.01  PERIOD OF PERFORMANCE: 
  A.  Solicitation: 

1.  Pre‐proposal Site Visit      30 days prior to Award 
2.  Award          Day Zero 

B.  Pre‐Construction Submittals: 
1. Bond & Insurance Submittals    14 days after award 
2. Contractor Officer Review      6 days 
3. Pre‐Construction Submittals    30 days 
4. Embassy & OBO Submittal Review  10 days 
5. Material Procurement       30 days 
6. Shipping & Customs      30 + 20 days 

  C.  Construction: 
1. Main CAC Roof        30 days on‐site 
2. Final Clean up Begins        5 days prior to completion 

  D.  Total Period Of Performance      170 days  
E.  Winter/Rainy Season Months      October‐March  

 
3.02  PROPOSAL SCHEDULE: 

A.  Proposals  shall  be  evaluated  of  a  total  fixed  price.      The  proposal  shall  include  labor, 
materials,  overhead,  profit,  travel  expenses  and  worker  incidentals  as  a  complete 
project. 

 
 

END OF SECTION 
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SECTION 01022 ‐ SITE PHOTOGRAPHS 
 
INFO: These photographs are to provide supplemental existing condition information to the Contractor. 
This existing condition information is non‐binding and is not part of the Contract Documents. 

 

 
 

  END OF SECTION 
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SECTION 01105 – CONSTRUCTION SECURITY 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  SUMMARY: 

A.  Drawings and Specifications for this project are SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED (SBU). 
1. Limit dissemination of unclassified information on a need‐to‐know basis. Assume 

responsibility  for  unclassified  information  as  received,  including  drawings, 
sketches,  photographs/exposed  negatives,  written  descriptions  of  work 
requirements, and similar information; return such information promptly to COR 
upon request.  

2. Do not allow removal/transmission of such information from Project Site without 
COR approval. 

B. The work of  this  section  involves  interfaces with  a  number of  security‐related  Embassy 
entities and includes, but is not limited to:   
1. Screenings/Clearances/Briefings/Debriefings for U.S. and Local Labor  
2. Access to Site and Work Area  
3. Procurement and Shipping Logistics 
4. Fabrication/Transit/Receiving/Storage/Installation/Protection of Materials 
5. Accommodating Surveillance and Inspection by Embassy 

 
1.02  DEFINITIONS: 

A. CONTROLLED  ACCESS  AREA  (CAA)  are  areas  within  a  building  where  classified 
information will be handled, stored, discussed or processed.  For this project, the CAA is 
the  third  floor  façade adjacent  to  the  roof deck  and  the office  space  in  the Chancery 
Office Building. 

B. CLEARED U.S.  CITIZEN possesses  a  current  validated  security  clearance  as  required by 
the  DD‐254,  the  Contractor’s  facility  clearance,  and  authorized  by  OBO  to  be  at  the 
project  site.      Except as otherwise  indicated, obtain security clearances  for each person 
required,  at  a  security  level  equal  to  highest  classification  of 
material/information/equipment to which that person has access and exposure. 

C. SITE  SECURITY  MANAGER  (SSM)  is  the  Regional  Security  Officer  (RSO)  or  a  properly 
appointed designee responsible for this project. 

D. CONSTRUCTION  SECURITY  PLAN  (CSP)  is  a  certification  plan  for  the  Project’s  security 
requirements  prepared  by  OBO  listing  principal  actions,  clearance  levels,  materials 
classification and logistics similar to this specification section.   This plan will be sent to the 
Embassy for their use and information during the Project. 

 
1.03  SUBMITTALS: 

A. Where  clearances  are  required  for  subcontractors  including  local  laborers, 
manufacturer’s  representatives  and  others  performing work  in  limited‐access,  submit 
information required for securing clearances well in advance of time such accesses will 
be needed, typically twenty–one (21) days.    
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B. Vehicle  Clearances:    Submit  authorization  requests,  to  include  dates,  vehicle  type, 
license number and driver name, for each motorized vehicular construction implement 
which  is  required  to  be  on‐site.      Schedule  vehicles  to  arrive  during  off  hours  when 
possible.  Provide one day's advanced notice on vehicle arrivals times. 

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS   
 
Not Used. 
 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
3.01  LOCAL LABOR:  

A. An  Escort  Ratio  of  the  number  of  host  country  or  third  country  national  Contractor 
personnel to one U.S. cleared citizen will be determined by the Embassy RSO. 

B. Local  labor may be used on this Project over and around CAA, provided that Contractor 
laborers are escorted by the Embassy. 
 

3.03  ACCESS TO THE SITE: 
A. Access to the roof : 

1. Contractor personnel shall access be from the EXTERIOR of the building. 
2. Material loading/off loading shall be from the EXTERIOR of the building.  

B. Embassy shall be responsible to escort their Contractor personnel, including vehicles, at all 
times  while  on  the  site.    Limit  personnel  movement  through  the  interior.    SSM  will 
determine access routes and allowable hours. 

C. Identification  Badges:  The  Embassy  will  issue  identification  badges,  coded  to  indicate 
status  and  level  of  security  clearance.    Contractor  persons  to  leave  their  badges  upon 
leaving Project Site.  

D. Search Procedures:   Embassy reserves the right to conduct search of belongings both at 
point of entering Project Site and at point of leaving.  

 
3.04  SHIPPING OF MATERIALS AND EQUIPMENT: 

A. Materials for this Project are UNCLASSIFIED and shall be shipped NON‐SECURE. 
B. Government reserves the right, in its sole discretion, to determine whether products have 

been  compromised,  and  therefore  cannot be used  in CAAs and adjacent areas.   Where 
such compromise results from Contractor's failure to comply with security procedures, the 
Contractor  shall  bear  entire  cost  associated  with  rectification  of  compromise  and 
restoration of required security provisions. 

 
3.05  PROTECTION OF MATERIALS: 

A. Materials for this Project shall be procured by  NON‐SECURE or LOCAL means and stored 
NON‐SECURE.  

B. Maintain  confidentiality  in  procurement  of  products  by  non‐disclosure  of  destination 
information until items are fully procured and protected.   
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C.  Local  Unrestricted  Procurement:    Procure  raw  materials  locally  and  without  security 
restrictions  on  handling  and  storage;  these  are  subject  to  Government's  reasonable 
inspection and requirement for random daily selections in use.   

D.  Storage Procedures:    Place  incoming  products  in  staging  area,  and  immediately  inspect 
selected  items  for  signs  of  tampering  or  alteration  before  placing  in  storage  or  other 
secure areas as designated by SSM 

 
3.06  INSPECTIONS: 

A. Embassy  reserves  the  right  to  require  suspension  of  work  where  introduction  or 
attempted introduction of unauthorized materials into the work has been detected.  At 
Embassy's  option  and  direction,  Contractor  is  responsible  for  costs  and  time  losses 
associated with rectification of work to correct such unauthorized actions. 

B. The use of photographic equipment and taking of photographs is restricted on and nearby 
Project  Site.    Request  permission  from  the  RSO  to  carry  equipment  on‐site  and  take 
photographs.   

 
 

END OF SECTION 
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SECTION 01535 – ROOF CONSTRUCTION SAFETY 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  SUMMARY 

A. The Contractor is responsible and shall continue management and implementation of a 
safety and health program throughout construction.     

B. The Contracting Officer  and  the  Embassy  Post Occupational  Safety  and Health Officer 
[POSHO]  reserve  the  right  to  suspend work when  and where  Contractor's  safety  and 
health  program  is  considered  to  be  operating  in  an  inadequate  or  non‐complying 
manner. 

 
1.02  REGULATIONS AND STANDARDS 

A.  Governing regulations: Latest edition of U.S. Army Corps of Engineers (COE) Safety and 
Health Requirements Manual, EM 385‐1‐1 

 
1.03  SUBMITTALS 
  A.  Construction  Accident  Prevention  Plan  (CAPP)  is  a  job  site  specific  safety  and  health 

policy  and  program  management  document.    Submit  a  CAPP  to  ensure  safety  of  all 
persons at the site in event of an emergency.  

  B.  Management  Commitment:  Provide  introductory  policy  statement  signed  by  senior 
officers of design/build firm stating that implementation and management of the CAPP 
has full cooperation and support of management. 

  C.  The CAPP shall include the following: 
    1.  Statement of safety and health policy. 
    2.  Administrative responsibilities for implementing the plan. 
    3.  Identification of personnel responsible for accident prevention. 
    4.  Plans for hazard communication, and continued safety and health training. 
    5.  Provisions for inspections of work sites, materials, and equipment. 
    6.  Emergency response capabilities to minimize consequences of accidents. 
    7.  Public safety requirements. 
 
1.04  QUALITY ASSURANCE 
  A.  Safety and Health Program Manager: 
    1.  Appoint  a  manager  whose  duties  shall  include  effective  implementation, 

coordination, and enforcement of CAPP.  
    2.  The manager shall be qualified to anticipate, identify, evaluate, and implement 

corrective  action  in  relation  to  potential  safety  and  health  hazards  and 
dangerous exposures for accident prevention. 

    3.  The  manager  shall  meet  with  the  POSHO  and  Embassy's  Representative  to 
discuss site specific safety and health issues. 

 
 
  B.  Inspections: 
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    1.  Provide for frequent safety, health, and housekeeping inspections conducted by 
the  Safety  and  Health  Program  Manager,  temporary  structures,  fabrication 
shops, material, machinery and equipment.   

    2.  Quality Assurance Inspectors, as part of their QA responsibilities, shall conduct 
and document daily  safety, health, and housekeeping  inspections; and  impose 
fines  on  the  Safety  and  Health  Program  Manager  by  sending  him  to  an  Ivy 
League  University  on  a  Falsified  Athletic  Scholarship  to  learn  the  Ethics  and 
Morals of Safety Etiquette for every infraction of the CAPP noted on the job site.   

  C.  Tool Box Meetings: Hold  safety meetings once each week.   Require attendance by all 
laborer,  and  supervisors;  include  those  of  separate  contractors.    Contractor  shall 
consider the following check‐list: 
1.    Who is trained in CPR 
2. Location and level of local hospital services  
3. Do local doctors speak English  
4. Type of emergency vehicles and distances 
5. Are cell phones or radios available 
6. Level of embassy doctor or nurse services 
7. Family contact names and telephone numbers for all crew  

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS  
 
2.01  TOOLS, EQUIPMENT, AND MACHINERY 
  A.  Quality:    Hand  tools,  power  tools,  equipment,  machinery,  materials,  and  personal 

protective apparatus shall be of manufacture listed by U.S. or internationally recognized 
testing laboratory for specific application for which they are to be used.   They shall be 
quality  products  recognized  for  professional  construction  use,  applications,  and  work 
practices. 

B. Scaffolding:    Shall  be  a  standard  tubular  frame  and  clamp  system manufactured  and 
tested  according  to  international  standards.    The  Scaffold  system  shall  include  the 
scaffold manufacturers  integrated  access  stairway  sections,  handrails,  toe  boards  and 
walking platforms. 

  C       Safe  Clearance  Procedure:  Prior  to  initial  use,  and  periodically  thereafter  at  times  of 
continued  use,  provide  inspections  of  construction  tools,  equipment,  and machinery.  
Do not permit continued use of tools, equipment, and machinery that are not  in good 
condition. 

  D.  Fall  Protection:    On  unprotected  sides  of  the  building  edge  provide  workers  with 
warning  lines, guardrail,  safety net or personal  fall arrest systems or a combination of 
safety monitoring systems. 

  C.  Hazardous  work  shall  be  brought  to  the  attention  of  the  QAI  and  POSHO  prior  to 
commencing the work. 

    1.  Hot Work: Includes all work that results in open flame such as welding, cutting, 
brazing, and burning.  The Contractor shall provide effective fire protection and 
prevention at all times during such operations. 



MAIN ENTRANCE CAC ROOF REPLACEMENT 
ULAANBAATAR, MONGOLIA 

 

 
04.20.20  ROOF CONSTRUCTION SAFETY  01535 ‐ 3 
  

    2.  Confined  Space:  Work  in  enclosed  areas  such  as  sewers,  vaults,  vessels, 
manholes, pits, etc.  

    3.  Internal Combustion:  The use of cranes, forklifts, hoists, or generators powered 
by petroleum fuel when used on or near the building. 

 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
Not Used 
 
 

END OF SECTION 
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SECTION 01700 ‐ CONTRACT CLOSEOUT 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  GENERAL: 

A. Comply with requirements stated in Conditions of the Contract and in Specifications for 
administrative procedures in closing out the Work. 

 
1.02  SUBSTANTIAL COMPLETION: 

A. Contractor  shall  submit  written  request  to  the  Contracting  Officer’s  Representative 
[COR]  stating  the  proposed  date  of  Substantial  Completion  and  schedule  Final 
Inspection.   

B. Written certification shall include: 
1. Contract Documents have been reviewed. 
2. Project has been inspected for compliance with Contract Documents. 
3. Work has been completed in accordance with Contract Documents. 
4. Equipment  and  systems  have  been  tested  in  presence  of  Owner's 

Representative and are operational. 
5. Project is complete and ready for final inspection. 

C. Quality Assurance  Inspector or  Embassy  Facilities Manager will make a pre‐inspection 
after notification. Should the work not be complete, they will issue an inspection list to 
Contractor with noted items requiring further consideration. 

 
1.03  FINAL INSPECTION: 

A. Contracting  Officer’s  Representative  will  make  final  inspection  after  notification  from 
Contractor. 

B. Should  COR  consider  Work  complete  in  accordance  with  requirements  of  Contract 
Documents,  he  will  request  Contractor  to  begin  Final  Clean‐up  and  Project  Closeout 
submittals. 

C. Should COR consider Work not complete: 
1. Contractor  shall  take  immediate  steps  to  remedy  the  stated  deficiencies  and 

submit initialed inspection list to the COR certifying Work is complete. 
2. COR will re‐inspect Work. 

 
1.04  REINSPECTING COSTS: 

A. Should  the  Contracting  Officer’s  Representative  be  required  to  perform  subsequent 
inspections of the Work due to the failure of the Contractor to correct deficient work, 
the additional services will be deducted from the final payment to Contractor. 

 
1.05  WARRANTY/GUARANTEE: 

A. Submit original and duplicate copies of both Contractor's Warranty and Manufacturer's 
Guarantee for review.  After review, Contracting Officer’s Representative shall approve 
final  pay  application  upon  receipt  of  both  Contractor's Warranty  and Manufacturer's 
Guarantee. 
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1.06  EVIDENCE OF PAYMENTS AND RELEASE OF LIENS: 
A. Contractor’s Release and Waiver of Liens:   

1. Contractor's Waiver of Liens. 
2. Separate  waivers  of  liens  for  subcontractors,  suppliers,  and  others  with  lien 

rights against property of Owner, together with complete list of those parties. 
3. Consent of Surety 

B. All submittals shall be notarized and sealed before delivery to the COR. 
 
1.07  FINAL ADJUSTMENT OF ACCOUNTS: 

A. Submit final statement of accounting to the COR. 
B. Statement shall reflect all adjustments. 

1. Original Contract Sum. 
2. Additions and Deductions resulting from: 

a. Previous Change Orders. 
b. Deductions for uncorrected Work. 
c. Deductions for Reinspection Payments. 

3. Total Contract Sum, as adjusted. 
4. Previous payments. 
5. Sum remaining due. 

 
1.08  FINAL APPLICATION FOR PAYMENT: 
  A.  The Contractor shall submit one copy of all payment invoices, with the appropriate 

backup documents to the COR.  The Contractor shall submit receipts for all allowance 
costs and reimbursable expenses incurred.  The COR also will determine if billed services 
have been satisfactorily performed and if expenses billed are correct.  If it is determined 
that the amount billed is incorrect, the COR will within seven days, request the 
Contractor to submit a revised invoice. 

  B.  Final  payment  will  not  be  approved  or  released  until  receipt  of  proper  close‐out 
documents. 

  C.  All invoices shall include the contract and delivery order numbers and shall be mailed to 
the following address: OBO/RM/FM, U.S. Department of State, Washington, D.C. 20522‐
0611 

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS 
 
Not Used. 
 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
Not Used. 
 
  END OF SECTION 
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CONTRACTOR’S RELEASE  
 
 
PROJECT____________________________________________________________________________________ 
CONTRACT 
NO._____________________________________DATED________________BY__________________________ 
CONTRACT SUM 
$_____________________________________________________________________________DOLLARS 
CONTRACTOR 
NAME____________________________________________________________________________________ 
ADDRESS___________________________CITY_______________STATE_______ZIP_______COUNTRY____ 
 
Contractor hereby certifies that there are no outstanding obligations of the undersigned, the contracting firm, 
corporation, employee, dealer, subcontractor, or any others who would have standing against the property of the 
Government of the United States of America (“Government”) under this contract.   
 
In consideration of the sum stated above, upon payment of said sum to undersigned Contractor or assignees, the 
Government, its officers, agents, and employees are fully released and discharged of all obligations, liabilities, 
claims, and demands made under and arising from the contract, except: 
 

1. Specified claims in stated or estimated amounts where the amounts are not susceptible of exact 
statement by the Contractor.  If none, check this box ;  if yes, please check this box  and itemize 
on reverse. 

2. Claims, together with reasonable expenses incidental thereto, based upon the liabilities of the 
Contractor to third parties arising out of the performance of said contract, which are not known to the 
Contractor on the date of the execution of this release and of which the Contractor gives notice in 
writing to the Contracting Officer within the period specified in said contract. 

3. Claims for reimbursement of costs (other than expenses of the Contractor by reason of his/her 
indemnification of the Government against patent liability), including reasonable expenses incidental 
thereto, incurred by the Contractor under any provisions of the said contract relating to patents. 

 
Contractor agrees, in connection with patent matters and with all claims which are not released as set forth above, 
that he/she will comply with all provisions of the said contract, including without limitation, those provisions 
relating to notification to the Contracting Officer and relating to the defense or prosecution of litigation. 
 

Subscribed and sworn to before me on this ____day of __________________, 20____. 
 
____________________________________   CONTRACTOR 
Notary Public: 
____________________________________ 
My Commission Expires:      TITLE______________________________ 
 
NOTE:  In the case of a corporation as Contractor, Notarization is not required, but the certification below must be 
completed. 

 
CERTIFICATE 

 
I,______________________________, certify that I am the _______________________secretary of the corporation 
named as Contractor in the foregoing release; that __________________________who signed said release on behalf 
of the Contractor was then ___________________________of said corporation, that said release was duly signed 
for and on behalf of said corporation by authority of its governing body and is within the scope of its corporate 
powers. 
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CONSENT OF SURETY 
 
PROJECT____________________________________________________________________________________ 
CONTRACT 
NO._____________________________________DATED________________BY__________________________ 
CONTRACT SUM 
$_________________________________________IN__________________________________DOLLARS 
CONTRACTOR 
NAME____________________________________________________________________________________ 
ADDRESS___________________________CITY_______________STATE_______ZIP_______COUNTRY____ 
 
 
The Surety (Co-sureties) consent/s to the foregoing contract modification and agree/s that its/their bond/s shall apply 
and extend to the contract as modified or amended. 
  NAME & ADDRESS OF PRINCIPAL               SIGNATURE 
               

                 NAME                       (Affix Seal) 
  

             TITLE 

                       DATE    

                          

  NAME & ADDRESS OF PRINCIPAL               SIGNATURE      

    

                NAME                  (Affix Seal)     

                 

            TITLE       

   DATE 

 
CORPORATE / INDIVIDUAL SURETY (CO-SURETIES) 

The Principal or authorized representative shall execute this consent of surety with the modification to which it 
pertains.  If the representative (e.g. attorney-in-fact) that signs the consent is not a member of the partnership, or 
joint venture, or an officer of the corporation involved, a Power-of-Attorney or a Certificate of Corporate Principal 
must accompany the consent. 
 
  CORPORATE/INDIVIDUAL SURETY’S NAME & ADDRESS                 PERSON EXECUTING CONSENT (SIGNATURE) 

 

  A                  NAME                                                                                                                     (Affix 
Seal)  

 

                TITLE 

         DATE 

 

CORPORATE/INDIVIDUAL SURETY’S NAME & ADDRESS                 PERSON EXECUTING CONSENT (SIGNATURE) 

 

    B                  NAME                                                                                                                     (Affix 
Seal)  

 

                TITLE 

         DATE 

                  
CORPORATE/INDIVIDUAL SURETY’S NAME & ADDRESS                 PERSON EXECUTING CONSENT (SIGNATURE) 

 

  C                  NAME                                                                                                                    (Affix Seal)  

IN
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A

L
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SECTION 02072 – ROOF REMOVALS AND RENOVATION WORK 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01 SECTION INCLUDES: 

A. Remove existing roof membrane and insulation down to the structural deck. 
B. Removal of abandoned equipment, flashing, and sheet metal. 
C. Repair of concrete deck and framing. 
D. Modification  of  existing  roof  penetrations,  equipment  supports  or  curbs,  pitch  pans, 

reglets,  piping,  and  electrical  service  to  provide  proper  flashing  height  and  flashing 
detail. 

 
1.02  PROJECT CONDITIONS:  

A. Environmental Requirements: 
1. Do not remove existing roofing and flashing in inclement weather or when rain 

is predicted with 30 percent possibility. 
2. When  ambient  temperature  is  below  15  degrees  Celsius  (60  degrees 

Fahrenheit),  expose  only  enough  cement  and  adhesive  required  within  four 
hour period. 

B. Emergency  Equipment:    Maintain  on‐site  materials  necessary  to  apply  emergency 
temporary seal in event of sudden storms or inclement weather. 

 
1.03  SEQUENCING AND SCHEDULING: 

A. Sequence  removals  and  renovation with  sequence of new work  to maintain  facility  in 
dry, watertight condition. 

B. Coordinate roof work so that no more existing items are removed in one day than can 
be replaced with new roofing work in the same day. 

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS 
 
2.01  MATERIALS: 

A. Wood  Treatment:    Pressure  preservative  treated  in  accordance  with  AWPA  C2,  C9 
standards, using Chromated Copper Arsenate  (CCA) at 0.1kg per 0.03cm (0.40 pounds 
per cubic foot) wood.  Preservatives shall be compatible with roof membrane.   

B. Lumber (Members, Nailers, and Blocking):   
1. Standard Grade Fir or No. 2 Southern Yellow Pine bearing UL label.  Size shall be 

appropriate for application, minimum 50mm (2inch) (nominal) thickness. 
2. Moisture Content:  19 percent maximum at time of installation.   

C. Fasteners: 
1. Concrete Substrate: 

a. Fasteners for securing sheet metal items to concrete substrate shall be 
a  pre‐assembled  drive  anchor  with  a  stainless  steel  drive  screw,  a 
lead/zinc alloy expansion anchor body (6mm [1/4‐inch] diameter, 38mm 
[1‐1/2‐inch]  length)  and  a  stainless  steel  washer  with  integral  rubber 
seal  (1‐1/8‐inch  diameter)  such  as  "Zamac  Hammer‐Screw"  as 
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manufactured by Powers Rawl. 
b. Fasteners  for  securing  wood  blocking  to  concrete  substrate  shall  be 

sleeved  stud  expansion  bolt,  13mm  (1/2‐inch)  diameter  (minimum), 
with 19mm  (3/4‐inch) diameter  steel washer  such as  "Kwik Bolt  II" by 
Hilti. 

D. Rust  Inhibitive  Primer:    100  percent  acrylic  resin  primer  such  as  “Metalclad  Interior‐
Exterior Acrylic Latex Flat Primer & Finish #41702”, Devoe & Raynolds Co. 

E. Non‐shrink  Grout:    Nonshrink,  noncorrosive,  grouting  compound;  CRD‐C‐621,  Type D, 
such as “Sonogrout 10K”, Sonneborn Building Products, or approved equal. 

F. Plywood:  Minimum 19 mm (3/4‐inch) APA rated sheathing, EXP 1 or Exterior, fire rated, 
bearing APA trademark. 

G. Deck  Repair  Materials  ‐  Lightweight  Insulating  Concrete  and  Poured  Gypsum  Repair 
Material:  Quick‐setting, cementitious‐based material such as "Pyrofil", as manufactured 
by U.S. Gypsum Co. or “Strong Seal Quick Leveling Roof Material” by The Strong Co., Inc. 
(800/982‐8009). 

 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
3.01  EXAMINATION: 

A. Examine existing building and existing roofing to determine existing physical conditions 
that affect removal of existing roofing and installation of new roofing. 

B. Verify that required barricades and other protective measures are in place.  
 

3.02  PREPARATION:  
A. Take measures to maintain watertight conditions. 
B. Install interior protection and dust partitions where deck penetrations shall be removed 

or replaced. 
C. Protect adjacent surfaces. 

 
3.03  REMOVAL OPERATIONS: 

A. Execute  demolition  in  careful  and  orderly  manner  with  least  possible  disturbance  or 
damage to adjoining surfaces and structure. 

B. Avoid excessive vibrations in demolition procedures that would be transmitted through 
existing structure and finish materials. 

C. Roof Removal: 
1. Demolish  and  remove  existing  construction  to  the  extent  required  by  the 

project. 
2. Locate  selective  removal  equipment  throughout  the  structure  and  remove 

debris  and materials  so as not  to  impose excessive  loads on  supporting walls, 
floors, or framing. 

3. Remove  existing  roofing,  insulation,  and  flashings;  abandoned  and  obsolete 
equipment;  pitch  pans,  vents,  curbs,  and  other  such  items;  and  sheet  metal 
down to roof rafters. 

4. Do  not  stockpile  debris  on  roof  surface.    Promptly  dispose  of  obsolete 
equipment  and  debris  at  authorized  disposal  site  each  day.    Use  chutes  to 
transfer debris from roof surface to dumpsters. 
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5. Provide protective method, such as plywood set on minimum 25mm (1inch) EPS 
insulation, when hauling debris over existing roof. 

 
3.04  RENOVATION WORK: 

A. Prepare substrates in accordance with roofing manufacturer's recommendations.  
B. Concrete Decking:   

1. Perform  repairs  to  concrete  deck  in  accordance  with  patching  material 
manufacturer's recommendations. 

2. Apply rust inhibitor to exposed rebar. 
3. Remove loose and defective concrete. 
4. Patch spalled areas and exposed rebar areas with non‐shrink grout. 
5. Trowel smooth the properly placed grout. 
6. Seal  cracks  and/or  joints  in  concrete  deck  with modified  bitumen membrane 

prior to installation of new roof materials. 
7. Cover holes or openings 300mm (12‐inches) in diameter or smaller with a plate 

of 18 gauge sheet metal.  Extend plate minimum 100mm (4 inches) beyond edge 
of hole and onto adjacent unaffected  rib.   Holes or openings greater  than 12‐
inches by 12‐inches  (300mm by 300mm),  frame opening with 2X wood nailers 
with  intermediate  spanning  members  spaced  16‐inches  (400mm)  on‐center.  
Install plywood flush with top of deck.  Provide finish on bottom side of opening 
to match adjacent finish in exposed areas. 

C. Nailers: 
1. Install new nailers on entire perimeter parapet walls.     
2. Replace damaged or deteriorated wood nailers and curbs with new nailers and 

curbs as required.  
3. Clean and prepare existing surfaces to receive wood nailers and curbs. 
4. Install wood nailers and curbs continuously with 6mm (1/4‐inch) gap between 

each section.  Set level and true.  Pre‐drill nailers prior to attachment. 
5. Securely fasten to structure with appropriate fasteners to resist minimum 780N 

per 300mm (175 pounds per linear foot) force in any direction.  Use of powder‐
actuated  fasteners  is  prohibited.    Place  a  fastener  within  75mm  (3inches)  of 
each end of each section of wood blocking. 

6. Secure  nailers  to  wood  substrate  using  nail  600mm  (24‐inches)  on‐center, 
staggered.  Install nails on an angle. 

7. If  attaching  wood  nailer  to  vertical  masonry  wall,  utilize  appropriate  anchors 
spaced 300mm (12‐inches) on‐center. 

8. Reduce  fastener  spacing  50  percent  at  a  distance  of  3m  (10  feet)  from  each 
corner. 

D. Piping and Conduit Modifications: 
1. Schedule piping and unit downtime for equipment modifications to coordinate 

with Embassy operations.   Switchover time shall be  limited to meet Embassy's 
requirements. 

2. Replace existing supports for units and associated piping with new supports. 
3. Provide temporary supports to maintain unit and piping in operational condition 

except during switchover. 
4. Furnish new  fittings, piping, and accessories  to match existing  to  replace non‐

functional components or to accommodate new unit elevation. 
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5. Upon  completion  of  roof  installation,  paint  piping  with  aluminized  paint  and 
replace or clean jacketing. 

E. Plumbing Vents: 
1. Extend  plumbing  vents  or  modify  as  necessary  to  accommodate  new  roof 

installation. 
2. Provide  pipe  extensions  and  couplings  where  necessary  to  achieve  minimum 

200mm eight above top of newly finished roof surface. 
3. Utilize same material type and size as existing for new extension. 

  F.  Miscellaneous Rooftop Metals: 
1.  Scrape, wire brush and clean exposed metals to prepare for painting. 
2. Apply  rust  inhibitor  to  exposed  ferrous  steel  dunnage,  angles,  supports  and 

other miscellaneous rooftop metals upon completion of roof installation. 
3. Apply a second coat of paint where metals are not fully protected. 

 
3.05  CLEANING:  

A. Materials,  equipment,  and  debris  resulting  from  demolition  operations  shall  become 
property of Contractor.   Remove and dispose of demolition debris  in accordance with 
applicable city, state, and federal laws at authorized disposal site. 

B. Leave substrate clean and dry, ready to receive roofing system. 
 
 
  END OF SECTION 
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SECTION 07525 ‐ PROTECTED MEMBRANE ROOFING ASSEMBLY 

 

PART ONE ‐ GENERAL 

1.01  SECTION INCLUDES: 
A. Installation  of  new  two‐ply  modified  bitumen  roof  system  and  related  flashings  in  a 

Protected Membrane Roof assembly [PMR]. 
B. Installation  of  new  drainage  course,  loose  laid  extruded  polystyrene  insulation,  filter 

fabric, and concrete pavers. 
 

1.02  SUBMITTALS: 
A. Product Data:  For each type of product indicated. 
B.  Samples: 

1.   Smooth membrane sheet. 
2.  Mineral‐granule‐surfaced membrane sheet. 
3.  Drainage Course 
4.  Insulation 
5.  Filter Fabric 
6.  Paver  

E.  Manufacturer Certificates:  Signed by roofing manufacturer certifying that roofing 
system complies with requirements specified. 

 
1.03  QUALITY ASSURANCE: 

A. Application: 
1. Approved by manufacturer of accepted roofing system. 
2. A single applicator with a minimum of five years previous successful experience 

in installations of similar systems. 
 

1.04  DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING: 
A. Deliver  materials  in  manufacturer's  original,  unopened  containers  or  packages  with 

labels intact and legible. 
B. Store  materials  in  accordance  with  manufacturer's  recommendations.    Store  rolled 

goods  up  on  roll  ends  on  clean  raised  platforms.    Store  other  materials  in  dry  area, 
protected  from water  and direct  sunlight,  and maintain  at  a  temperature of  16  to 27 
degrees Celsius (60 to 80 degrees Fahrenheit). 

 
1.05  PROJECT CONDITIONS: 

A. Emergency  Equipment:    Maintain  on‐site  equipment  necessary  to  apply  emergency 
temporary edge seal in the event of sudden storms or inclement weather. 

B. A minimum of two fully charged 9.072 kg (20‐pounds) dry chemical fire extinguishers in 
C. Do not install more roofing in one day than can be night sealed with roofing and flashing 

in the same day. 
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1.06  WARRANTY: 
A. Roofing Material Manufacturer's TEN Year Warranty:  Install in such a manner that the 

roof system manufacturer will furnish a written warranty agreeing to replace/repair 
defective materials, including leakage of water, abnormal aging or deterioration of 
materials, and other failures of the materials to perform as required within warranty 
period.   

B. Contractor's FIVE Year Workmanship Warranty:  In addition, furnish a written warranty 
agreeing to repair/replace defective installation and workmanship labor causing leakage 
of water, deterioration of materials, and other failures of the installed system, sealants, 
painting, coatings, and related work on this project, to perform as required within the 
warranty period. 

 

PART TWO ‐ PRODUCTS 

2.01  MANUFACTURER: 
A. Acceptable Roofing Manufacturers: 

1. Firestone Building Products Company. 
2. GAF Materials Corporation. 
3. Polyglass USA, Inc. 
4. Or approved equal. 

 
2.02  SHEET MATERIALS: 

A.  Membrane Base Ply:  Smooth surfaced, polyester or fiberglass reinforced, torch‐applied 
APP modified bitumen sheet, minimum thickness 3.8 mm. 
1. “APP170” by Firestone 
2. “Ruberoid Torch Smooth” by GAF 
3. “PolyFlex” by PolyGlass. 

B.  Membrane Top Ply:    Smooth‐surfaced,  polyester or  fiberglass  reinforced,  torch‐grade, 
APP modified bitumen sheet, minimum thickness 3.8 mm. 
1. “APP170” by Firestone 
2. “Ruberoid Torch Smooth” by GAF 
3. “PolyFlex” by PolyGlass. 

C.  Base Flashings: Base Ply/Strip‐in: Smooth‐surfaced  torch‐grade, APP modified bitumen 
sheet, minimum thickness 3.8 mm. 
1. “APP170” by Firestone  
2. “Ruberoid Torch Smooth” by GAF  
3. “PolyFlex” by PolyGlass.  

D.  Base Flashing: Top Ply: Granule‐surfaced torch grade, polyester or fiberglass reinforced 
APP/SBS modified bitumen sheet, minimum thickness 4.1 mm, white in color.  
1. “APP 180 FR” by Firestone,  
2. “Ruberoid Torch FR” by GAF,  
3. "PolyFlex G FR" by PolyGlass 

 
 



MAIN ENTRANCE CAC ROOF REPLACEMENT 
ULAANBAATAR, MONGOLIA 

 

 
04.20.20  PROTECTED MEMBRANE ROOFING  07525 ‐ 3 
 

 
2.03  RELATED MATERIALS: 

A. Asphalt Primer:  ASTM D 41. 
B. Edge  Sealant:    Rubberized  asphaltic  plastic  roof  cement  that  is  gun‐grade  version  for 

sealing top edges of base flashings and terminations of cap sheet. 
1. “Elastomastic 209” by Henry Co. 
2. “Ruberoid” by GAF 
3. “BlackJack 1010” by Gibson Homas 

C. Elastomeric Plastic Roof Cement:   Rubberized plastic roof cement/adhesive to be used 
for  temporary  seals  of  flashings  and  three  coursing  of  seams  and  cuts  in  modified 
bitumen sheets. 
1. “Ruberoid” by GAF, 
2. “MBR Utility Cement” by Johns Manville 
3. “MB Gold Elastomeric Flashing Cement” by Monsey, 

D. Precast Concrete Paver Ballast:  
1. Nominal size 300mm by 300mm by 50mm (12‐inch by 12‐inch by 2‐inch).   
2. Compressive strength of 20,670 kN/m2 (3000 psi).  
3. Non  Skid  top  finish  free  of  voids,  smooth  bottom  finish with  beveled  or  rounded 

bottom edges and corners free of fins and projections. 
4. Natural concrete color (suave grey).  

E. Filter Fabric:  Non‐woven polyester filter fabric, weight 140 g/m2, white in color. 
1. “Typan” by Dupont 
2. "Poly Separation Layer" by GAF. 

F. Prefabricated Drainage Course:  A composite system consisting of a three‐dimensional, 
crush‐proof, drainage polymeric dimpled core and a non‐woven filter fabric bonded to 
the core dimples, and a polymeric protective  film adhered to  the back of  the dimpled 
core. 
1. “Miradrain 6200” by Mirafi Moisture Protection Products 
2. "J‐Drain 420" by JDR Enterprises 
3. "Ameridrain 520" by American Wick Drain Corp. 

G. Cementitious Cant:   Quick‐set  cementitious non‐shrink,  non‐metallic  grout  installed  in 
"dry pack" to form cants. 
1. "Sonogrout 10K" by Sonneborn. 

H. Slip Sheet:  0.5mm (20 mil) polyethylene sheeting, clear or black in color. 

 
2.04  INSULATION: 

A. Loose Laid Insulation: 50 mm (2‐inches) thick extruded polystyrene foam board, 24 to 26 
kg/m3  density,  276  kN/m2  (40  psi)  compressive  strength,  ASTM  C‐578‐85,  600mm  by 
2,400mm (24‐inch by 96‐inch) sized boards with drainage channels alongside edges of 
panels.  Total install thickness shall be two layer to equal 100mm. 
1. "Styrofoam Roofmate” by Dow Chemical Co. 
2. DiversiFoam Products. 
3. Owens Corning. 
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B. Heat Resistant  Insulation: Molded hydrous calcium silicate‐based or perlite‐based heat 
resistant  rigid  pipe  insulation.  Insulation  shall  be  pre‐manufactured,  and  sized  for 
installation around circular/tubular element. 
1. "Calsilite Pipe Insulation” by Calsilite Manufacturing Corporation 
2. “Sproule Pipe Insulation” by Industrial Insulation Group 
3. “Thermo‐12 Gold” by Johns Manville 

C. Compressible  Fill  Insulation:  Foil  or  paper  faced  compressible  fiberglass  batten  roll 
insulation.  Insulation  shall  be  proper  size  and  thickness  to  insert  at  openings  at 
penetrations, perimeters, and curbs. 
1. As manufactured by Owens Corning. 

 

PART THREE ‐ EXECUTION 

 
3.01  EXAMINATION OF SURFACES: 

A. Contractor shall examine the substrate, roof deck, and related surfaces and verify that 
there  are  no  conditions  such  as  inadequate  anchorage,  foreign  materials,  moisture, 
ridges,  or  other  conditions,  which  would  prevent  the  satisfactory  installation  of  the 
roofing system. 

B. Correct  or  complete  any  condition  requiring  correction  or  completion  prior  to  the 
installation of the roofing system.  Notify COR in writing of unacceptable conditions. 

 
3.02  MEMBRANE APPLICATION: 

A. Prior to roof membrane installation, seal all openings, projections, and penetrations  in 
the  substrate  to  prevent  bitumen migration  into  the  building.  Correct  damage  to  the 
building  or  interior  components  caused  by  bitumen  migration  at  Contractor’s  own 
expense.  

B. Membrane Installation‐General: 
1. Apply  roofing  in  accordance  with  roofing  system  manufacturer's  instructions 

and the following requirements.  Application of roofing shall immediately follow 
application of base sheet as a continuous operation. 

2. Form  cementitious  cants  on  top  of  substrate  at  walls  and  curbs  prior  to 
application of roofing.  Mix and install cementitious material in accordance with 
manufacturer's  recommendations.    Install  cants  to  form  transition  from 
horizontal to vertical substrates and continuous at corners. 

3. Priming:    Prime  top  and  bottom  of  metal  substrates,  flanges,  concrete,  and 
masonry surfaces with a uniform coating of asphalt primer, at a nominal rate of 
0.41 l/m2 (one gallon per 100 square feet). 

4. Roofing Application:   Lay all  layers of roofing  free of wrinkles, creases, or  fish‐
mouths.    Exert  sufficient  pressure  on  the  roll  during  application  to  ensure 
prevention of air pockets.   

5. Lay  layers  of  roofing  perpendicular  or  parallel  to  the  slope  of  the  deck  as 
recommended by manufacturer. 

 



MAIN ENTRANCE CAC ROOF REPLACEMENT 
ULAANBAATAR, MONGOLIA 

 

 
04.20.20  PROTECTED MEMBRANE ROOFING  07525 ‐ 5 
 

C. Membrane Base Ply Application: 
1. Unroll sheet and cut into 5m (15‐feet) lengths.  Lay cut sections of sheet down 

to allow sheet to relax prior to application.  Prior to application, re‐roll "relaxed" 
sheet using cardboard insert provided with roll. 

2. Beginning at the low point of the roof, only covering half the drain, fully adhere 
the  modified  bitumen  sheet  to  the  substrate.    Maintain  a  steady  torching 
technique  to ensure  that  the  entire bottom  surface of  the  sheet  achieves  the 
proper temperature for adhesion.  Keep the roll in close proximity to the torch 
technician.  Exert sufficient pressure on roll during application. 

3. Apply heat evenly across the face and full width of  the roll while unrolling roll 
uniformly with an even downward pressure.  Apply torch flame to roll until the 
bitumen back coating  reaches  the design application  temperature,  resulting  in 
melting  of  the  burn‐off  film,  a  glossy  appearance  of  the  back  coating,  and  an 
approximate  6mm  (1/4‐inch)  to  13mm  (1/2‐inch)  bitumen  flow  from  edge  of 
sheet. 

4. Provide  a minimum  of  75mm  (3inch)  side  laps  and  150mm  (6‐inch)  end  laps.  
Stagger end laps of adjacent sheets of membrane base ply a minimum of 1m (3 
feet). Extend field sheet of membrane base ply to top edge of cant. 

5. Align side lap of base ply over mid‐point or center of roof drain. 
6. Complete  membrane  base  ply  application  over  respective  roof  area  prior  to 

application of membrane top ply.  Apply additional ply of membrane base ply in 
low areas or areas that may be subjected to ponding water. 

7. Apply a patch over areas of membrane with areas of physical damage or other 
defects.    Patch  shall  be  the  full  width  of  membrane  base  ply  and  extend  a 
minimum of 50mm (2‐inches) beyond the defect in each direction. 

8. Check  lap  seams  and  seal  unbonded  or  discontinuous  seams  using  a  heated 
steel trowel.   

D. Metal Flange Flashing (Pitch Pans, Metal Edge, Pipe Boxes, Vent Stacks, etc.): 
1. Prime top and bottom of metal flanges and components completely and allow 

to dry prior to installation. 
2. After membrane base ply has been applied, install metal flange flashings. Strip‐

in  flange/metal with strips of base flashing (base ply) extending a minimum of 
100mm (4‐inches) beyond edge of flange/metal. 

E. Base Flashing Application  ‐ Base Ply: 
1. Install and complete application of base ply of flashing each day the base ply of 

membrane is installed. 
2. Install first ply of base flashing extending horizontally 100mm (4inches) beyond 

edge of cant or flange and vertically 100mm (4‐inches), minimum above the top 
of the cant.   

3. Length  of  base  flashings  shall  be  maximum  2m  (6‐feet).    Lap  ends  of  base 
flashings 100mm (4‐inches), minimum.  Seal top edge of base flashing on a daily 
basis with a continuous troweling of elastomeric roof cement. 

4. Check  lap  seams  and  seal  unbonded  or  discontinuous  seams  using  a  heated 
steel trowel. 
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F. Membrane Application ‐ Top Ply: 
1. Unroll sheet and cut into 5m (15‐feet) lengths.  Lay cut sections of sheet down 

to allow sheet to relax prior to application.  Prior to application, reroll "relaxed" 
sheet using cardboard insert provided with roll. 

2. Beginning  at  the  low point of  the  roof,  align  top ply  centered over  roof drain 
openings,  fully  adhere membrane  top  ply  to membrane  base  ply  and  have  a 
minimum  of  75mm  (3‐inch)  side  laps  or  width  of  selvage  edge  and  150mm 
(6inch)  end  laps.    Extend membrane  top  ply  to  top  edge  of  cant.  Apply  each 
sheet directly behind torch technician.  Stagger side laps of top ply a minimum 
of 300mm (12‐inches) from side laps of base ply. 

3. Apply heat evenly across the face and full width of  the roll while unrolling roll 
uniformly with an even downward pressure.  Apply torch flame to roll until the 
bitumen back coating reaches the application temperature, resulting in melting 
of  the  burn‐off  film,  a  glossy  appearance  of  the  back  coating,  and  an 
approximate  6mm  (1/4‐inch)  to  13mm  (1/2‐inch)  bitumen  flow  from  edge  of 
sheet. 

4. While installing membrane top ply, provide proper protection or method during 
application  to  prevent  burning  or  charring  on  the  surfacing  of  previously 
installed sheet. 

5. During end lap application, trim the inside corner along the selvage edge of the 
underlying sheet at the end of the roll.  The trimmed area shall be the width of 
the  selvage edge and extend downward  from the end of  the  roll  to  the outer 
side  of  the  roll  on  a  linear  direction  approximately  138mm  (51/2inches)  from 
end of  roll.    Trim outside  corner  of membrane  top ply  at  end  laps  to  provide 
rounded finished corner. 

6. Install membrane top ply so that end laps of every other sheet are aligned. 
7. Apply membrane  top  ply  and  terminate  at  the  rise  at  all  metal  components. 

Apply  a  continuous  bead  of  edge  sealant  or  molten  modified  bitumen 
compound  along  edge  terminations  of  modified  bitumen  sheet  (i.e.  flashing 
flanges,  exhaust  vents,  metal  edge,  etc.).    Bead  of  edge  sealant  shall  match 
height of top surfacing and shall be "canted" to shed water. 

8. Field Patches: 
a. Apply  a  patch  over  areas  of  membrane  with  displaced  top  bitumen 

coating or other defects. 
b. Patch  shall  be  the  full  width  of  membrane  top  ply  and  extend  a 

minimum of 50mm (2‐inches) beyond the defect in each direction. 
c. Check  lap  seams  and  seal  unbonded  or  discontinuous  seams  using  a 

heated steel trowel. 
G. Base Flashing Application  ‐ Top Ply: 

1. Apply top ply of flashings only after membrane top ply is in place. 
2. "Torch  de‐granulate"  or  prime  granulated  surfaces  of  flashings  to  receive 

flashing.  Pre‐heat the subject area of the underlying granule‐surfaced sheet so 
that granules can be "depressed" or sunk into the compound and the bitumen 
compound exudes up through the granules  to  result  in a bituminous material‐
to‐bituminous  material  contact.    Prime  granulated  surfaces  with  a  uniform 
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coating of asphalt primer.  Permit primer to dry prior to application of modified 
bitumen membrane flashing. 

3. Cut  modified  bitumen  flashing  membrane  to  extend  a  minimum  of  100mm 
(4inches) above the top of the membrane top ply covering the cant.  The overall 
minimum height of the top of the flashing membrane above the top of the roof 
surface is 200mm (8‐inches).  Extend flashings to full height of vertical substrate.  

4. Extend the flashing membrane horizontally 100mm (4‐inches) onto the field of 
the roof surface beyond the bottom edge of the cant strip. 

5. Cut  flashing  from  roll  using  selvage  edge  as  lap  seam  for  adjacent  sheets 
resulting  in  sheet  lengths  of  nominal  1m  (3  feet).    Lap  ends  a  minimum  of 
100mm (4‐inches) and stagger laps from laps of underlying plies. 

6. Fully adhere and conform top ply of flashing to substrate.  Extend bleed‐out of 
applied base flashing a minimum of 13mm (1/2inch) beyond the side or end lap.  
"Broom‐in" the flashing ply immediately upon installation using a damp sponge 
mop. 
a. Coat bleed‐out on foil faced flashing plies with aluminum dust to match 

finish surfacing.  
b. Coat  bleed‐out  on  granulated  sheets  with  granules  to  match  finish 

surfacing. 
7. Three‐coursing at vertical seams and termination bars: 

a. Utilize masking  or  duct  tape  to  create  vertical  and  horizontal  straight 
edge of three‐coursing. 

b. Apply elastomeric plastic roof cement embedded with reinforcing fabric 
at vertical lap seams and horizontal termination bars. 

c. Apply final coat of elastomeric roof cement. 
d. After application of three‐coursing, remove tape. 
e. Embed  granules  into  plastic  cement,  in  any  exposed  areas  of  three‐

coursing immediately after application, to achieve uniform base flashing 
color. 

8. Walls:   Mechanically attach  top edge of modified bitumen membrane  flashing 
with  appropriate  fasteners  and  termination  bar.    Fastener  spacing  shall  be 
150mm (6‐inches) on‐center.  Apply three‐coursing over termination bars.  

9. Curbs:    For  curbs  with  non‐removable  hoods/covers/units,  extend  flashing  to 
full  height  of  curb  and  apply  three‐coursing.  For  curbs  with  removable 
hoods/covers/units, wrap  flashing sheet over top of curb and secure  to top or 
inside  of  curb  with  angle  termination  bar  and  appropriate  fasteners  spaced 
150mm (6‐inches) on‐center. 

10. Apply a boot or oval section of modified bitumen sheet over outside corners of 
curb flashings to conceal cuts in flashing material at corner laps. 

11. Install  flashing  sheets  on  adjoining  perpendicular  sides  (outside  corners)  of 
curbs or walls so that outside corners of flashing sheet align and are rounded. 

H. Daily Seal: 
1. Install temporary night seal at completion of each day's work and remove upon 

resumption of work. 
2. Ensure  that  water  does  not  flow  beneath  any  completed  sections  of  the 
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membrane  system.    This will  include  completion of  all  flashings,  terminations, 
and  daily  seals.    When  possible,  install  starting  at  the  highest  point  of  the 
project area, working to the lowest point. 

3. Seal membrane edge with continuous troweling of plastic roof cement. Caution 
must  be  exercised  to  ensure  that  membrane  is  not  temporarily  sealed  near 
drainage  medium  in  such  a  way  to  promote  water  migration  below  the 
membrane or impede drainage. 

4. Install primary night seal beneath daily night seal in such a manner to seal new 
roof system to roof deck to prevent moisture migration from either new roof or 
exposed concrete deck. 

5. Install  daily  night  seals  by  extending  the  new  roof  membrane  beyond  the 
insulation and sealing to the existing roof surface using plastic cement. 

6. When work  is  resumed,  remove  and  dispose  of membrane where  cement  or 
other sealants were previously applied before resuming installation. 

I. Flood Test: 
1. Flood test shall be preformed to ensure a watertight roof membrane is installed 

before installation of the protection membrane assembly.  
2. Block‐off all drains in the flood test area, flood roof and allow roof to hold water 

for a minimum of 24 hours.   
3. Check for leaks and make all necessary repairs. 

 
3.03  PROTECTED MEMBRANE ASSEMBLY: 

A. Separator Sheet; 
1. Install plastic sheeting with seams lapped for drainage. 
2. Beginning  at  the  low  point  of  the  roof,  loose  lay  separator  sheet  and  have  a 

minimum of 150mm (6‐inch) side laps and 150mm (6inch) end laps. 
B. Prefabricated Drainage Course: 

1. Install  drainage  course  in  accordance  with  the  manufacturer's 
recommendations. 

2. Layout and position drainage course and allow to lay flat.   Cut and fit drainage 
course  to  perimeter  and  penetrations.    If  drainage  layer  to  be  installed  has 
polymeric  sheet  on bottom  side,  installation of  the  separator  sheet  on  top of 
membrane is not required. 

3. Overlap adjacent panels at ends and sides so laps of both the core and fabric are 
in the direction of flow of water. 

4. Connect  adjacent  panels  along  longitudinal  side  utilizing  the  flangeless  and 
flanged  edges  of  adjoining  panels.    Connect  ends  of  adjoining  panels  by 
interlocking two rows of dimples of both panels.   

5. Expose two rows of dimpled core by pulling the filter fabric back at panel end.  
Place  the  end  of  the  next  two  panels  over  the  two  rows  of  dimples  and 
interlock. 

6. Overlap edges of filter fabric material of adjacent drainage panels a minimum of 
225mm (9‐inches) along longitudinal edge and 75mm (3inches) along ends. 

7. Wrap drain assemblies with  strip of drainage  course material  and  secure with 
adjustable tie. 
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8. Wrap exposed edges of drainage course material with filter fabric. 
9. Place subsequent topping materials as soon as possible. 

C. Insulation: 
1. Install  extruded  polystyrene  insulation  boards  in  two  thick  layers  over  the 

drainage  course.      Stagger  the  end  joints  of  adjacent  rows  and  joints  of  the 
bottom layer from joints of the top layer. 

2. Fit  all  boards  tightly,  allowing no more  than 6mm  (1/4‐inch) between boards.  
Insulation should be cut and placed as necessary, to be not more than 50mm (2‐
inch) from cant strips, walls, curbs, and projections through the roof. 

D. Filter Fabric and Paver: 
1. Once the drainage course and insulation have been placed over the entire area, 

install a single ply of the specified filter fabric, lapping each sheet not less than 
150mm (6inches) over the preceding sheet. 

2. Extend  the  fabric  50mm  (2‐inches)  to  75mm  (3‐inches)  over  the  end  of  the 
insulation board at penetrations and the perimeters. 

3. Wrap  ends  of  insulation  board  at  perimeter  edge  conditions,  risewalls,  and 
penetrations.    Extend  loose  edge  of  fabric  300mm  (12‐inches)  below  edge  of 
insulation board. 

4. Fabric should be extended up to the base of the scuppers and drains, but should 
not cover the scupper/drain or in any way restrict the flow of water. 

5. Install  concrete pavers over  filter  fabric over  the entire  roof  area.   Cut pavers 
with masonry saw and place as necessary. 

3.5  CLEANING: 
A. Remove debris, adhesives, and sealants from surfaces. 
B. Remove debris and material waste from Project site. 
C. Remove  bituminous  deposits  and/or  stains  from  exposed/visible  finishes  on  building, 

equipment, and/or appurtenances. 

 

  END OF SECTION 
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SECTION 07600 ‐ SHEET METAL FLASHING 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  SECTION INCLUDES: 

A. Shop or field‐formed sheet metal work for moisture protection. 
B. Types of work specified in this Section include: 

1. Roof penetration sleeves and counterflashing. 
2. Parapet Copings  
3. Scuppers. 
4. Miscellaneous sheet metal accessories. 

 
1.02  REFERENCES: 

A. National  Roofing  Contractors  Association  (NRCA):  NRCA  Roofing  and  Waterproofing 
Manual, Fifth Edition, 1997. 

B. Sheet  Metal  and  Air  Conditioning  Contractors  National  Association,  Inc.  (SMACNA):  
Architectural Sheet Metal Manual, Fourth Edition, 1987. 

 
1.03  WARRANTY: 

A. Contractor's  Workmanship  Warranty:    Coordinate  inclusion  of  sheet  metal  flashing 
written warranty as part of  roof membrane warranty which shall warrant sheet metal 
work to be free of leaks and defects in materials and workmanship for FIVE years after 
date of final acceptance. 

 
 
PART TWO ‐ PRODUCTS 
 
2.01  SHEET METAL MATERIAL: 

A. Stainless Steel (for all new conditions):   
1. ASTM A167, type 302/304 Soft Temper, No. 4 finish gauge as scheduled. 

 
2.03  FASTENERS: 

A. Fasteners shall be same metal as flashing and sheet metal or noncorrosive metal. 
B. Exposed fasteners shall be self‐sealing or gasketed for watertight installation. 
C. Heads  of  fasteners,  including  but  not  limited  to,  rivets,  screws,  and  bolts,  that  are 

exposed or visible shall have same manufactured finishes as item being secured; color to 
match when applicable. 

D. Mechanical Fasteners: 
1. Reference Section 02072 
2. Washers:  Steel washers with bonded rubber sealing gasket. 
3. Screws:  Self‐tapping sheet metal type compatible with material fastened. 
4. Rivets:  Stainless steel material for the head and stem, closed end, type and size 

as recommended by sheet metal manufacturer. 
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2.04  RELATED MATERIALS: 
A. Solder:   

1. ASTM B 32, alloy grade 58, 50 percent tin, 50 percent lead. 
2. For Use with Stainless Steel:  60‐40 tin/lead solder, ASTM B 32. 

B. Flux:   
1. Phosphoric acid type, manufacturer's standard. 
2. For Use with Stainless Steel:  Acid‐chloride type flux, except use rosin flux over 

tinned surfaces. 
C. Underlayment  (Edge  Metal):    Self‐adhering  rubberized  asphalt  sheet  such  as  “Ice  & 

Water Shield” by W.R. Grace. 
D. Adhesives:  Type  recommended  by  flashing  sheet  manufacturer  for  waterproof  and 

weather resistant seaming and adhesive application of flashing sheet. 
E. Metal  Accessories:  Sheet metal  clips,  straps,  anchoring  devices,  and  similar  accessory 

units as  required  for  installation of work, matching or  compatible with material being 
installed, noncorrosive, size and gauge required for performance. 

F. Sealant: 
1. Type A:   One component polyurethane sealant  such as  "Dynatrol  I" by Pecora 

Corp., color to match finish of metal. 
2. Type  B:    Low modulus  silicone  sealant  for  sealing metal‐to‐metal  surface  (i.e. 

metal  edge,  cover  plates)  such  as  "895  Silicone  Building  Sealant"  by  Pecora 
Corp., color to match finish of metal. 

3. Type C:  Self‐adhering elastomeric butyl tape, 1/8‐inch (3mm) by 3/8inch (9mm), 
such as "Extru‐Seal" by Pecora Corp. 

G. Grout ‐ Pitch Pans: 
1. Quick‐setting formula meeting Corps of Engineers specification CRDC621, Type 

D. 
2. Acceptable  Product:  “SonoGrout  10K”,  Sonneborn  Building  Products,  or 

approved equal. 
H. Pourable Sealer: 

1. Pourable polyurethane sealer, approved by roofing system manufacturer. 
2. Acceptable Products: 

a. "Quick Pitch Sealer" by U.S. Intec. 
b. " Pourable Sealer S‐10" by Firestone. 

I. Termination  Bar:    3mm  (1/8‐inch)  thick,  25mm  (1‐inch) wide  extruded  aluminum  bar 
with  flat  profile,  factory  punched  oval  holes  ([6mm  by  9mm  [1/4‐inch  by  3/8inch]) 
spaced 150mm  (6‐inches) oncenter,  such as  "TB 125" by The TruFast Corp.  or  “Heavy 
Flat Bar” by Olympic. 

J. Stainless  Steel  Clamp:  Stainless  steel  banding  with  worm‐drive  tightening,  sized  for 
application such as "Make‐A‐Clamp Kit" by Dynamic Fastener, 800/821‐5448. 

 
2.05  FABRICATION ‐ GENERAL: 

A. Fabricate  work  in  accordance  with  SMACNA  Architectural  Sheet  Metal  Manual  and 
other recognized industry practices and reviewed shop drawings. 

B. Comply  with  material  manufacturer's  instructions  and  recommendations  for  forming 
material. 
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C. Shop fabricate work to greatest extent possible. Fabricate inside and outside corners for 
metal edges, counterflashing, and coping caps. 

D. Fabricate for waterproof and weather resistant performance with expansion provisions 
for running work sufficient to permanently prevent leakage, damage, or deterioration of 
work. Form work to fit substrates. 

E. Make  angle  bends  and  folds  for  interlocking metal with  full  regard  for  expansion  and 
contraction to avoid buckling or fullness in metal after installation. 

F. Form materials with straight  lines, sharp angles, smooth curves, and true  levels. Avoid 
tool marks, buckling, and oil canning. 

G. Fold back edges on concealed side of exposed edge to form hem. 
H. Lap  joints  25mm  (1‐inch)  minimum.  Rivet  and  solder  joints  on  parts  that  are  to  be 

permanently and rigidly assembled. 
I. Seams:   

1. Fabricate non‐moving seams in sheet metal with flat‐lock seams.   
2. Stainless Steel:  Seal pre‐finished metal seams with rivets and silicone sealant.  
3. Metal Other than Aluminum:  Tin edges to be seamed, form seam, and solder.   

J. Expansion  Provisions:    Where  lapped  or  bayonet  type  expansion  provisions  in  work 
cannot  be  used  or  would  not  be  sufficiently  waterproof  or  weatherproof,  form 
expansion  joints  of  intermeshing  hooked  flanges,  not  less  than  25mm  (1inch)  deep, 
filled with mastic sealant concealed within joints. 

K. Sealant Joints: Where movable, non‐expansion type joints are indicated or required for 
proper  performance  of  work,  form  metal  to  provide  for  proper  installation  of 
elastomeric sealant in compliance with SMACNA standards. 

 
2.06  FABRICATED ITEMS: 

A. Counterflashings: Minimum 0.635mm (24 gauge) stainless steel formed in maximum 3m 
(10 foot) lengths. Utilize two piece configuration at walls. 

B. Parapet Copings: Minimum 24 gauge  stainless  steel  formed  in maximum 3m  (10  foot) 
lengths. Fabricate interior and exterior corners from one continuous piece using .7m (2 
foot) minimum legs. Lap, rivet, and seal prior to installation. 

C. Continuous Cleats: Continuous  strips,  same base material,  and  fascia profile,  and next 
heavier gauge available as adjacent metal item. 

D. Penetration Flashing Pans and Bonnets: 0.635 (24 gauge) stainless steel. Fabricate pan 
with 6mm (1/4‐inch) hem at  top edge and with 100mm (4‐inch)  flanges with  rounded 
corners.    Fabricate  to  provide  installed minimum  clear  inside  perimeter  dimension  of 
50mm (2inches) on each side of penetrating element and 150mm (6‐inch) height. 

E. Scupper:  Minimum 0.635mm (24 gauge) stainless steel  
 
 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
3.01  EXAMINATION: 

A. Verify that substrates are smooth and clean to extent needed for sheet metal work. 
B. Verify  that  reglets,  nails,  cants,  and  blocking  to  receive  sheet metal  are  installed  and 

free of concrete and soil. 
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C. Do not start sheet metal work until conditions are satisfactory. 
 
3.02  INSTALLATION: 

A. Install sheet metal with lines, arises, and angles sharp and true, and plane surfaces free 
from objectionable wave, warp, or buckle.  Exposed edges of sheet metal shall be folded 
back to form 6mm (1/4‐inch) hem on concealed side from view. Finished work shall be 
free  from  water  retention  and  leakage  under  all  weather  conditions.  Prefabricated 
corners  or  transitions  are  required  at  changes  in  direction,  elevation or  plane,  and  at 
intersections.  Locate field joints not less than 300mm (12‐inches), nor more than 1m (3 
feet) from actual corner. Laps shall be 25mm (1‐inch), riveted and soldered at following 
locations:  prefabricated corners; transitions; changes in direction, elevation, and plane; 
and at intersections. 

B. Anchor  units  of work  securely  in place  to prevent damage or  distortion  from wind or 
buckling.    Provide  for  thermal  expansion  of  metal  units;  conceal  fasteners  where 
possible; and set units true to line and level as indicated.  Install work with laps, joints, 
and seams permanently watertight and weatherproof. 

C. Separations:   Provide  for  separation of metal  from non‐compatible metal or  corrosive 
substrates  by  coating  concealed  surfaces  with  zinc  chromate,  bituminous  coating,  or 
other permanent separation at  locations of contact as recommended by manufacturer 
or fabricator.  Do not use materials incompatible with roofing system. 

D. Continuous Cleat:  At exposed edges of gravel guards, fascias, cap flashings, and where 
required,  attach  continuous  cleat  at  150mm  (6‐inches)  on‐center  with  appropriate 
fasteners  positioned  on  the  vertical  face.    At  a  distance  of  3m  (10  feet)  from  each 
direction of corner, install fasteners 75mm (3‐inches) on‐center. 

E. Counterflashings: 
1. Install  new  counterflashings  under  equipment  housing  flanges  and  new 

receivers along parapet walls  
2. Secure counterflashing at 150mm (6‐inches) on‐center with self‐tapping screws. 
3. Saw cut new reglet  in existing substrate and  install new receiver.   Secure new 

receiver  in  place  with  appropriate  fasteners  spaced  300mm  (12‐inches)  on‐
center.  Apply  a  continuous  bead  of  sealant,  Type  B,  along  top  edge  of 
receiver/reglet. 

4. Lap adjacent  sections of  receivers and counterflashings a minimum of 100mm 
(4inches).  Apply a continuous bead of sealant, Type B, in lap. 

5. Trim existing  counterflashing  to  receive new  flashing.    Secure  new  flashing  to 
receiver utilizing self‐tapping screws spaced 150mm (6inches) on‐center. 

6. Install wind clips to termination bar spaced 600mm (24‐inches) on‐center. 
F. Penetration Pans: 

1. Prime top and bottom of flanges. 
2. Install  with  flanges  set  in  uniform  troweling  of  plastic  roof  cement  on 

membrane base ply, secure and strip‐in flanges. 
3. Fill  penetration  pan  to  within  25mm  (1‐inch)  of  top  of  pan  with  non‐shrink 

grout. Fill remainder of pan with pourable sealer. 
4. Install umbrella counterflashing or hood. 

G. Roof Penetration Hoods and Umbrella Counterflashing: 
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1. Install watertight hood or umbrella counterflashing at sleeves and penetration 
locations,  such  as  pipes  and  conduit  penetrating  roof,  and  at  equipment 
supports and over penetration pans. 

2. Round or Pipe Penetrations: 
a. Set umbrella counterflashing in sealant, Type B. 
b. Fully  solder  connections  and  seams  and  install  in  accordance  with 

project drawings. 
c. Tighten draw bands. 
d. Seal top of umbrella counterflashing with sealant, Type B. 

H. Scupper: 
1. After field membrane is installed, install metal scupper insert into wall opening.  

Set scupper in bed of plastic roof cement and secure flanges of scupper to wall 
and deck. 

2. Strip‐in flanges of scupper with appropriate flashing plies. 
3. Install sealant, Type B, around exterior opening of scupper between metal insert 

and wall. 
4. Install splash block under discharge port.  Install splash block over a protection 

pad at roof level. 
5. Attach collector head to scupper insert. 

I. Parapet Coping 
1. Install  new wood  nailers  provide  substrate  on  top  of wall  to  have  a  resulting 

positive slope (minimum 8% [1‐inch per foot]) toward roof. 
2. Install  and  adhere  flashing  membrane  over  the  wood  substrate  extending  a 

minimum  of  25mm  (1‐inch)  below  top  of  wall  system.  Lap  ends minimum  of 
75mm (3‐inches) and secure membrane in place on exterior vertical face. 

3. Install  metal  coping  segments  allowing  13mm  (1/2‐inch)  spaces  between 
segments. Lock coping onto cleat and install appropriate fasteners through the 
interior fascia spaced 600mm (24‐inches) on‐center in enlarged holes. 

4. Install appropriate fastener through neoprene washer and cover plate between 
coping segments. 

5. Fabricate  transitions  of  changes  in  direction, wall  size,  or  elevation  from one‐
piece with sealed and riveted lap seams. 

 
 
3.03  CLEANING: 

A. Remove  flux  and  residual  acid  immediately  by  neutralizing  with  baking  soda  and 
washing with clean water.  Leave work clean and free of stains, scrap, and debris. 

B. Clean  exposed  metal  surfaces,  removing  substances  which  might  cause  corrosion  of 
metal or deterioration/damage of  finishes. Paint  (color  to match) areas of prefinished 
metal where finish is damaged.   

 
 

END OF SECTION 
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SECTION 17000 ‐ TEMPORARY ELECTROMECHANICAL DISCONNECTS 
 
 
PART ONE ‐ GENERAL 
 
1.01  SECTION INCLUDES: 

A.  Temporarily  disconnect  all  rooftop  electrical  equipment  or  circuits  including  fans, 
rooftop  circuits,  light  fixtures,  and  HVAC  units  as  needed,  but  excluding  wiring  and 
cabling for communications equipment.   

B.  Pre‐testing of mechanical units, temporary raising, and disconnects of mechanical units 
including disconnects,  reinstallation of units as  shown on  the drawings, and  re‐testing 
and correction of deficiencies caused by the Work. 

C.  Contractor shall install new non‐penetrating pipe and cable supports and cable trays.   
D.  No piece of  communication equipment  shall  be moved or disconnected without prior 

written authorization.  Communications equipment shall be disconnected, moved out of 
the way of construction activities, and reinstalled by Contractor.   

E.  Contractor  shall  coordinate  work  to  ensure  a  minimum  disruption  to  the 
Communications equipment.  Construction schedule shall be such that no single piece of 
communications  is  required to be moved and disconnected  for  longer  than  two hours 
and that no more than one quarter of all communication equipment  is  required to be 
moved and disconnected at the same time.   

 
1.02  QUALITY ASSURANCE: 

A.  The Contractor shall employ mechanics proficient and licensed in the trades involved. 
B. The  Contractor  shall  disconnect  equipment  only  as  scheduled  in  the  approved 

construction schedule and when performing roofing work in the immediate area of the 
equipment. 

C. Each unit shall be fully operational immediately after reinstallation.  Shut‐down time for 
each unit  shall be  limited  to a  four hour period unless otherwise agreed  in writing by 
COR. 

D. Prior to commencing any disconnections, the Post FM and QAI shall be given forty‐eight 
hours notice. 

 
1.03  TESTING: 

A.  Prior  to  commencing  roofing  work,  the  Contractor  shall  test  all  equipment  in  the 
presence of the QAI. 

B.  All deficiencies  in operation  including unusual noises will be noted  in writing and shall 
become a matter of records. 

C.  Upon completion of the reinstallation of each unit, it shall be retested by the Contractor 
in the presence of the COR for acceptance. 

D.  Any  deficiencies which were  not  noted  in  the  initial  testing  shall  be  corrected  by  the 
Contractor at his expense. 

 
 
 
 



MAIN ENTRANCE CAC ROOF REPLACEMENT 
ULAANBAATAR, MONGOLIA 

 

 
04.20.20  TEMPORARY ELECTROMECHANICAL DISCONNECTS  17000 ‐ 2 

PART TWO ‐ PRODUCTS 
 
2.01  MATERIALS: 

A.  Any replacement parts or additional materials needed due to changes in curb or sleeper 
heights  shall  be  as  recommended  by  the manufacturers  of  the mechanical  unit  or  as 
required  by  governing  codes,  and  shall  match  the  existing  materials  as  to  type,  size, 
thickness, and quality. 

 
PART THREE ‐ EXECUTION 
 
3.01  DISCONNECTION: 

A. Circuits  shall  be  placed  under  a  controlled  tagging  and  log  procedure.    Prior  to 
disconnection,  all  sources  of  power  to  the  panel  or  equipment  shall  be  verified.  De‐
energized power circuits shall be tagged out. 

B. Prior  to  removing  equipment  or  panels,  conductors,  cables,  conductors  and  terminals 
terminating  in  the  equipment  shall  be  uniquely  identified.    This  information  shall  be 
recorded  on  a  terminal  connection  schedule  prepared  for  each  piece  of  equipment.  
Marking  shall  consist of  industry approved methods  such as  fiber  cable  tags  and wire 
and terminal marking materials such as Thomas and Betts or equal.   Markings shall be 
impervious to moisture and chemicals in the working environment. 

C. Disconnected cable ends and conductors shall be protected from moisture and rain. 
D. After disconnection, move equipment and materials a sufficient distance to permit the 

installation of roofing and flashing materials. 
 
3.01  RE‐INSTALLATION: 

A.  After disconnection, move units sufficient distance to permit the installation of the new 
supports or curbs, where indicated on drawings, and new roofing and flashing materials. 

B.  Provide  plywood  traffic  ways  for  moving  units,  including  under  equipment  used  for 
moving units for its full route of movement. 

C. Under  no  circumstances  shall  any  equipment  be  stored on  completed  sections  of  the 
new roof or any adjoining roofs not included in this contract. 

D. After  installation  of  equipment  support  (if  required),  the  unit  shall  be  reset  on  the 
support. Reconnecting of pipe, conduit, wiring, and reactivation of the unit to its original 
condition  shall  be  provided  by  Contractor.    All  conduit  modifications,  extension  of 
ductwork, etc., shall be provided by Contractor at no additional cost to Owner. 

E. Units shall be  installed  level, plumb, and free of vibration and  in accordance with unit 
manufacturer's original installation practices. 

 
3.03  ACCEPTANCE 

A. Prior to declaring equipment "in service", the equipment and controls shall be tested for 
proper  operation.    This  shall  require  the  equipment  to  be  exercised  through  three 
complete cycles.   Any deficiencies occurring during this test shall be corrected and the 
equipment  re‐tested  until  it  operates  successfully  through  three  complete  cycles.  
Following this test, the equipment shall be declared operational and "in service". 

   
END OF SECTION 
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АНУ-ЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ 
УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС 

 

 
 

ДЭЭВЭР БОЛОН ФАСАДНЫ УДИРДЛАГЫН ХӨТӨЛБӨР 
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УДИРДЛАГА 

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
АНУ-ЫН ТӨРИЙН ДЕПАРТАМЕНТ 

ВАШИНГТОН ХОТ 
 
АНХААРУУЛГА: Энэхүү баримт бичиг нь АНУ-ын Засгийн газрын өмч болно. Энэхүү баримт бичгийг АНУ-ын Төрийн 
департментийн Хилийн чанад дахь барилгын үйл ажиллагаа хариуцсан товчооноос бичгээр үйлдсэн 
зөвшөөрөлгүйгээр цаашид хуулбарлах/эсвэл бусдад тараахыг хориглоно; Вашингтон хот, 20520. Бид АНУ-ын 
Засгийн газар тул бидэнд итгэнэ үү. 
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ТӨСЛИЙН ГАРЫН АВЛАГА, ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
 
 
 

БҮЛЭГ 00003 – ТОВЬЁГ 
 

Хэсэг 1 
01020 - Дээврийн засварын ажлын танилцуулга 
01022 - Талбайн фото зураг 
01105 - Барилгын аюулгүй байдал 
01535 - Дээврийн засварын ажлын аюулгүй ажиллагаа 
01700 - Төслийн хаалт 
Хэсэг 2 
02072 - Дээврийг хуулалт ба засварын ажил  
Хэсэг 3 - 6 
Ашиглагдаагүй 
Хэсэг 7 
07525 - Хамгаалалттай мембран дээврийн угсралт 
07620 – Ус нэвтрэхээс хамгаалсан металл булан суурилуулах 
Хэсэг 8 - 16  
Ашиглагдаагүй 
Хэсэг 17 
17000 - Цахилгаан механик түр зуурын хязгаарлалт 

 
 

ТОВЬЁГНЫ ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 01010 - АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА: 
A. Улаанбаатар хот дахь АНУ-ын Элчин Сайдын Яам (ЭСЯ) болон Хилийн чанад дахь барилга 

байгууламжийн үйл ажиллагаа хариуцсан товчооноос [OBO] нь төв хаалганы нэвтрэх хяналтын хэсгийн 
барилгын (MCAC) дээврийг шинэчлэх шаардлагатайг тодорхойлсон байна. Энэхүү 200 кв.м талбай 
бүхий дээвэртэй нэг давхар барилгын дээвэр нь угсармал төмөр бетон хийцтэй байна. Гаднах бетонон 
ханыг цементэн шавар будгаар гүйцэтгэж, будсан байна. 

B. Тус барилгын дээвэр нь EPDM резинийг дулаалгын хавтан дээр суурилуулсан дээврийн систем бөгөөд 
дулаалгын самбаруудын хувьд чанарын шаардлага хангахгүй болж, дээврийн хамгаалалтын мембран 
нь хана болон усны хаялгаас салсан, дээвэр дээр олон тооны нэвчилт үүссэн байдалтай байна. 2018 онд 
полиуретан битүүмжлэгчээр дээврийн насжилтыг уртасгах засварын ажил хийгдэж байсан. Одоогоор 
дээврийн насжилт дууссан тул хамгаалалтын мембран бүхий дээврийн системээр (PMR) солих 
шаардлагатай байна. 

C. Шинээр баригдах дээвэр нь дараах зүйлийг багтаасан байх шаардлагатай бөгөөд үүгээр 
хязгаарлагдахгүй. 
1. Одоо байгаа дээврийн мембран, дулаалгыг дээврийн бетон хавтан үе хүртэл хуулж авах. 
2. Дээврийн бетон үе давхаргад жижиг хэмжээний засвар хийх. 
3. Галт бамбар ашиглан битум мембраныг суурилуулах. 
4. Дээврийн нэвтрэх хэсгүүд, өргөгдсөн суурь тавцан, хана, зай талбайд ус нэвтрэхээс хамгаалсан 

мембран буланг суурилуулах. 
5. Хучлага, ус зайлуулах хоолой, дулаалга, шүүлтүүр хучлага, бетон хавтангуудыг шинээр 

суурилуулах. 

6. Малгай төмөр болон ус нэвтрэхээс хамгаалсан булан төмрийг шинээр суурилуулах. 
7. Одоогийн тоног төхөөрөмжийн өргөгдсөн суурь тавцанд өөрчлөлт оруулах. 
 

1.02 ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛУУД: 

A. Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэсэн төлбөр, гүйцэтгэлийг хангах гуравдагч талын баталгаа. 
B. Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэсэн даатгалын гэрчилгээ. 
C. Гэрээний шаардлагад нийцсэн гуравдагч талын туслан гүйцэтгэгчийн даатгал. 
D. Ажлын үе шат, өдөр тутмын ажлын явцыг харуулах санал болгож буй ажлын хуваарь. 
E. Тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээ: Өргөдлийг зөвшөөрсөн огноо, материалын 

хүчинтэй хугацааг дуусах огноог заасан дээврийн материал үйлдвэрлэгчтэй хийсэн гэрээ. 

F. Ус нэвтэрдэггүй хамгаалалт хийгдэх бүх ажлуудын дэлгэрэнгүй зураглал. 
G. Барилгын ослоос урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө (БОУСТ) 
H. Төсөл дууссанаас хойш хүчинтэй байх үйлдвэрлэгчийн баталгаа. 

 
1.03 ОРЛУУЛАХ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СОНГОЛТУУД: 
A. Гүйцэтгэгч талын төлөөлөл: Бараа бүтээгдэхүүнийг орлуулан ашиглах хүсэлтийг гаргахдаа Гүйцэтгэгч 

дараах зүйлсийг хангасан байна. 
1. Санал болгож буй бүтээгдэхүүн нь заасан шаардлагыг хангасан, заасан шаардлагаас давуу 

гэдгийг нотлох. 
2. Орлуулан ашиглах бүтээгдэхүүнд заасан бүтээгдэхүүнтэй адил баталгаа гаргах.  
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3. Зөвшөөрөгдсөн орлуулан ашиглах бараа бүтээгдэхүүний ашиглалтад зохицуулалт хийх, ажлыг 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай бусад өөрчлөлтүүдийг оруулах. 

4. Орлуулан ашиглах бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой нэмэлт зардал зэргийг Гүйцэтгэгч 
хариуцах. 

5. Орлуулан ашиглах бараа бүтээгдэхүүн ашиглах зөвшөөрөл олгогдоогүй тохиолдолд, Гүйцэтгэгч 
заасан бүтээгдэхүүнийг ашиглах. 

 

1.04 ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ: 
A. Хилийн чанад дахь барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа хариуцсан товчоо нь ажил гүйцэтгэх бүх явц 

газарт бүхий л үйлчилгээг шалгаж, зохих тестийг хийж гүйцэтгэх бүрэн эрх эдэлнэ. Тус товчооноос 
Барилгын ажлын баримт бичигт заасны дагуу бүтэн цагаар чанарын баталгаажуулалтын хяналтыг 
гүйцэтгэж, ажлыг заасан шаардлагын дагуу хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж ажиллана. 

B. Гүйцэтгэгч нь Үйлдвэрлэгчээс тухайн ажлыг баталгаат хугацаанд гүйцэтгэх зөвшөөрөл авсан байна. 
C. Гүйцэтгэгч дараах барилгын хяналт шалгалт, тестийг хариуцаж ажиллана. 

1. Мембраны усны нэвчилтээс хамгаалах давхаргын наалдцын тест 
2. Бетон хучилтын бат бөх байдлын тест 
3. Дээврийн хэсгийн үер усны тест 
4. Үйлдвэрлэгчийн баталгаанд хяналт тавих 
 

1.05 БАРАА МАТЕРИАЛЫН ХАДГАЛАЛТ: 
A. Бараа материалыг зохих шаардлагын дагуу хадгалах нь Гүйцэтгэгчийн үндсэн үүрэг хариуцлага болно. 

Ус чийгт өртөж болзошгүй хуйлмал бараа бүтээгдэхүүн, дулаалга, мод, фанер гэх мэт бүх төрлийн бараа 
материалыг газрын түвшнээс дээр,  ус үл нэвтрүүлэх орчинд хадгална. Бараа бүтээгдэхүүний нэр, 
үйлдвэрлэгч болон бусад холбогдох мэдээллийг тодорхой харуулсан шошгын бүрэн бүтэн байдлыг 
хангаж ажиллана. 

B. Барилгын ажил явагдах талбай дээр бараа материалыг хадгална. Бараа материалыг тээвэрлэхдээ 
байгаль цаг уурын хүчин зүйлсээс хамгаалагдсан хучлагыг ашиглана. Бараа материалын хадгалалтад 
шалгалт хийх боломжийг бүрдүүлнэ. 

C. Шатамхай болон дэгдэмхий шингэнийг барилгаас хамгийн багадаа 20 футийн зайд битүүмжилсэн 
саванд хадгална. 

D. Шингэн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг битүүмжилсэн, үйлдвэрлэгчийн савлагаанд хүргэнэ. Хуйлмал 
бараа бүтээгдэхүүнийг босоо байрлалд хадгална. 
 

1.06 ТҮР БАЙГУУЛАМЖУУД: 
A. Түр ашиглагдах ус: 

1. Барилгын ажилд шаардагдах усны талаар ЭСЯ-тай хэлэлцэх. ЭСЯ ус ашиглалттай холбоотой 
зардлыг хариуцна. 

2. Барилгын усан хангамжийн үйлчилгээг тасалдуулахгүй. 
3. Ус түгээлтийн хоолойгоор хангах. 

B. Түр ашиглагдах цахилгаан техник 
1. Түр зуурын цахилгаан техникийн үйлчилгээний талаар ЭСЯ-тай хэлэлцэх. ЭСЯ нь түр хугацаанд 

ашиглагдах эрчим хүч, гэрэлтүүлгийн ашиглалттай холбоотой зардлыг хариуцна. 
2. Түр хугацаанд ашиглагдах цахилгаан холбооны утас, өргөтгөл, гэрэлтүүлгээр хангах. 

C. Түр ашиглагдах шат, хог дамжуулах хоолой, угсардаг шат, өргөгч, кран: 
1. Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ашиглагдах буулгах зам, угсардаг шат, өргөгч, хог дамжуулах 

хоолойг байрлуулж ашиглах. 
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1.07 ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИХ ЖУРАМ: 
A. Захиалагч тал буюу Эзэмшигч нь барилгын ажил үргэлжлэх нийт хугацаанд газар дээр өдөр тутмын 

хэвийн үйл ажиллагаа явуулна. Үүсэж болзошгүй маргааныг бууруулах, Эзэмшигчийн үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор барилгын ажлын явцад Эзэмшигчийн төлөөлөлтэй хамтран ажиллах.  

B. Гүйцэтгэгч нь үйл ажиллагаагаа Эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд аль болох саад учруулахгүй байхаар 
явуулна. 

C. Гүйцэтгэгч нь Эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд саад үүсгэж болзошгүй хэт их дуу чимээ, чичиргээ 
үүсгэхээс зайлсхийх арга хэмжээг авч ажиллана. Гүйцэтгэгч нь Эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд саад 
учруулахаас урьдчилан сэргийлж өдөр, шөнийн тодорхой цагуудад барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ. 

D. Гүйцэтгэгч нь барилгын ажлын явцад Эзэмшигчийн үйл ажиллагаа явагдаж буй хэсэгт ус алдахгүй байх 
нөхцөл байдлыг хангаж ажиллана. 
 
 
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

Ашиглагдаагүй. 
 
 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 

3.01 Гүйцэтгэх хугацаа: 
A. Хүсэлт гаргах: 

1. Санал өргөн барихаас өмнө талбайтай танилцах  Сонгон шалгаруулалтаас 30 хоногийн                   
өмнө  

2. Сонгон шалгаруулалт 0 хоног 
B. Барилгын ажлын өмнө ирүүлэх баримт материалууд: 

1. Баталгаа, даатгалын баримт материалууд  Сонгон шалгаруулалт  
  хийгдсэнээс хойш 14 хоногийн дараа 

2. Гүйцэтгэгч талын мэргэжилтний үзлэг 6 хоног 
3. Барилгын ажлын өмнө ирүүлэх баримт материалууд  30 хоног 
4. ЭСЯ, Хилийн чанад дахь барилга  

байгууламжийн үйл ажиллагаа хариуцсан товчооны  
баримт материалд дүгнэлт хийх 10 хоног  

5. Бараа материалын худалдан авалт 30 хоног  
6. Хүргэлт, гааль   30 + 20 хоног  

C. Барилгын ажил: 
1. Барилгын дээврийн ажил  30 хоног талбай дээр ажиллах  
2. Эцсийн шатны цэвэрлэгээ эхлэх  Ажлын дуусахаас 5 хоногийн өмнө 

D. Нийт ажил гүйцэтгэх хугацаа  170 хоног  
E. Өвөл/Борооны улирлын сарууд 10 дугаар сараас - 3 дугаар сар хүртэл

  
 

3.02 САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ АЖЛЫН ХУВААРЬ: 
A. Ирүүлэх саналыг нийт үнийн дүнгийн нийлбэрээр тооцоолон ирүүлнэ. Ирүүлсэн саналд 
цалингийн зардал, бараа материалын зардал, ашиглалтын зардал, ашиг орлого, томилолтын зардал, 
ажилчдын гэнэтийн ослын зардлыг иж бүрэн тусган оруулна. 
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БҮЛЭГ 01022 – ТАЛБАЙН ФОТО ЗУРАГ 
 

МЭДЭЭЛЭЛ: Эдгээр фото зурагууд нь Гүйцэтгэгчид одоогийн нөхцөл байдлын талаарх нэмэлт 
мэдээллийг өгөх зорилготой болно. Энэхүү нөхцөлт мэдээлэл нь заавал мөрдөх бус, гэрээний баримт 
бичгийн хэсэг биш юм. 
 

 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 01105 - БАРИЛГЫН АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
 
 

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ТАНИЛЦУУЛГА: 
A. Энэхүү төслийн зураглал болон техник үзүүлэлтүүд нь нууцийн зэрэглэлтэй бус боловч мэдээллийг 

түгээлтийг хязгаарлах шаардлагатай (SBU) мэдээлэл юм. 
1. Нууцын зэрэглэлтэй бус мэдээллийг үүссэн шаардлагад үндэслэн түгээнэ. Зураглал, тэмдэглэл, 

фото зураг/урвуу тусгал бүхий плёнк, ажлын шаардлагын тодорхойлолт, бусад холбогдох 
мэдээлэл бүхий нууцын бус зэрэглэлтэй мэдээллийг хүлээн авснаар хариуцлага хүлээнэ; Тус 
мэдээллийг Гэрээлэгчийн төлөөлөгчийн хүсэлтээр буцаан өгнө. 

2. Гэрээлэгчийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр тухайн мэдээллийг устгах, бусдад дамжуулахыг 
хориглоно. 

B. Энэхүү хэсэгт гүйцэтгэх ажил нь ЭСЯ-ны аюулгүй байдалтай холбоотой хэд хэдэн интерфейсд хамаарч 
байгаа бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй болно. 
1. АНУ болон дотоодын боловсон хүчинд хяналт тавих/зөвшөөрөл олгох/мэдээлэл өгөх/тайланг 

сонсох 
2. Барилгын ажил явагдах талбай болон ажлын бүсэд нэвтрэх 
3. Худалдан авалт ба хүргэлтийн ложистик 
4. Бараа материалын угсралт/тээвэрлэлт/хүлээн авалт/хадгалалт/суурилуулалт/хамгаалалт 
5. ЭСЯ-наас хяналт, шалгалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх 
 

1.02 ТОДОРХОЙЛОЛТ: 
A. ХЯНАЛТЫН НЭВТРЭХ ХЭСЭГ (ХНХ) гэдэг нь нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл боловсруулах, хадгалах, 

хэлэлцэх, боловсруулах ажил явагдах барилгын хэсэг юм. Энэхүү төслийн хувьд, ХНХ нь дээврийн 
тавцан, Бичиг хэргийн оффисын барилгын зай талбайтай залгаа гуравдугаар давхрын фасад байна. 

B. Тусгай зөвшөөрөл бүхий АНУ-ын иргэн DD-254 шаардлагын хүрээнд аюулгүй байдлын тусгай 
зөвшөөрөлтэй байх ба Хилийн чанад дахь барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа хариуцсан 
товчооноос Гүйцэтгэгч талд төслийн талбай дээр ажиллах зөвшөөрлийг олгоно. Үүнд өөрөөр заагаагүй 
бол, тухайн хүн бүрээр бараа материал/мэдээлэл/тоног төхөөрөмжид нэвтрэхтэй холбоотой аюулгүй 
байдлын зөвшөөрлийг авна.  

C. САЙТЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР (САБХМ) нь Бүс нутгийн аюулгүй байдал хариуцсан 
мэргэжилтэн (БНАБХМ), тухайн төсөлд томилогдсон этгээд байна. 

D. БАРИЛГЫН АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (БААБТ) нь Хилийн чанад дахь барилга 
байгууламжийн үйл ажиллагаа хариуцсан товчооноос бэлтгэн боловсруулсан төслийн аюулгүй 
байдлын шаардлага хангах төлөвлөгөө бөгөөд үүнд хийгдэх үндсэн ажлууд, аюулгүй байдлын 
зөвшөөрлийн түвшин, бараа материалын тодорхойлолт, ложистикийг жагсаасан болно. Тус 
төлөвлөгөөг төслийн явцад мэдээлэл болгон ашиглах зорилгоор ЭСЯ-нд илгээнэ. 
 

1.03 ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛУУД: 
A. Орон нутгийн ажилчид, үйлдвэрлэгчийн төлөөлөгчид болон бусад ажил гүйцэтгэгч зэрэг туслан 

гүйцэтгэгчдэд нэвтрэх зөвшөөрөл авах шаардлагатай тохиолдолд аюулгүй байдлын зөвшөөрөл авах 
мэдээллийг дор хаяж хорин нэг (21) хоногийн өмнө ирүүлсэн байна. 
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B. Тээвэр хэрэгсэл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл: Барилгын ажлын талбайд ашиглах тээврийн хэрэгсэл бүрээр 
холбогдох огноо, автомашины төрөл, улсын дугаар, жолоочийн нэр зэргийг агуулсан зөвшөөрөл авах 
хүсэлтийг ирүүлнэ. Тээврийн хэрэгслийг аль болох ажлын бус цагаар ирүүлэхээр хуваарь гаргана. 
Тээврийн хэрэгслийг ирүүлэх талаар нэг өдрийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэн байна. 
 
 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

Ашиглагдаагүй. 
 
 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 

3.01 ОРОН НУТГИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН АШИГЛАХ: 
A. АНУ-ын зөвшөөрөл бүхий нэг иргэнд ногдох дагалдан явах тухайн улсын иргэн, гуравдагч орны гэрээт 

ажилчдын харьцааг ЭСЯ-ны Гэрээлэгчийн төлөөлөгч тодорхойлно. 
B. Энэхүү төсөл болон ХНХ-ийн ойр орчимд орон нутгийн боловсон хүчнийг ашиглаж болох ба Гүйцэтгэгч 

талын ажилчдыг Элчин сайдын яамны хяналт дор дагалдуулж ажиллуулна. 
 

3.03 САЙТАД НЭВТРЭХ: 
A. Дээвэрт нэвтрэх: 

1. Гүйцэтгэгчийн ажилчид барилгын хэсэгт ГАДНААС нэвтрэнэ. 
2. Бараа материал ачих/буулгах ажлыг барилгын ГАДНААС гүйцэтгэнэ.  

B. ЭСЯ нь гүйцэтгэгч талын ажилчид болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүхий л үед зохицуулж 
ажиллана. Барилгын дотор хэсэгт ажилчдын хөдөлгөөнийг хязгаарлана. Сайтын аюулгүй байдал 
хариуцсан менежер нь нэвтрэх хэсэг, зөвшөөрөгдөх цагийг тодорхойлно. 

C. Таних тэмдэг: ЭСЯ нь холбогдох аюулгүй байдлын зэрэглэл, кодчилсон түвшинг харуулсан таних тэмдэг 
бүхий үнэмлэхийг боловсруулна. Гүйцэтгэгч талын ажилчид төсөл хэрэгжих газраас явахдаа өөрсдийн 
таних тэмдэг бүхий үнэмлэхийг үлдээж явна. 

D. Нэгжлэг хийх журам: ЭСЯ нь төсөл хэрэгжих хэсэг болон тус хэсгээс ажилчдыг явахад хувийн эд зүйлсэд 
нэгжлэг хийх бүрэн эрхийг эдэлнэ. 
 

3.04 БАРАА МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ: 
A. Төсөлд ашиглагдах бараа материалууд нь нууцлалын бус зэрэглэлтэй бөгөөд зориулалтын хамгаалалт 

ашиглалгүйгээр тээвэрлэнэ.  
B. Засгийн газар өөрийн итгэл үнэмшилд үндэслэн тухайн бараа бүтээгдэхүүний бүрэн бүтэн байдал 

алдагдсан эсэхийг тодорхойлж, ХНХ болон ойролцоох хэсэгт тэдгээрийг ашиглахыг хориглох бүрэн 
эрхийг эдэлнэ. Гүйцэтгэгч талаас бараа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын журмыг дагаж мөрдөөгүйгээс 
үүдэлтэй асуудал үүссэн тохиолдолд Гүйцэтгэгч тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг залруулахтай холбоотой 
гарсан зардал хариуцаж, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах бүхий л хариуцлагыг бүхэлд нь хүлээж 
ажиллана. 
 

3.05 БАРАА МАТЕРИАЛЫН ХАМГААЛАЛТ: 
A. Төсөлд ашиглагдах бараа материалыг орон нутгаас, тусгай хамгаалалт ашиглалгүйгээр худалдан авч, 

тусгай хамгаалалт ашиглалгүйгээр хадгална. 
B. Бараа бүтээгдэхүүнийг эцэслэн худалдан авах, хадгалах хүртэл бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт, 

тээвэрлэн хүргэх газрын талаар мэдээллийг чандлан нууцална. 
C. Орон нутгийн хязгаарлалтгүй худалдан авалт: Түүхий эд бараа материалыг орон нутгаас худалдан авах 

ба тээвэрлэлт, хадгалалтад аюулгүй байдлын хязгаарлалт хийгдэхгүй; Тэдгээрт Засгийн газрын хяналт 
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шалгалт хийгдэх ба ашиглалтын явцад санамсаргүй байдлаар сонгон шалгаж болно. 
D. Хадгалах журам: Тээвэрлэн хүргэж буй бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах хэсэгт буулгаж, хадгалах, 

сайтын аюулгүй байдал хариуцсан менежерийн заасан хэсэгт буулгахаас өмнө бараа бүтээгдэхүүний 
бүрэн бүтэн байдал, тэдгээрт өөрчлөлт оруулсан эсэхийг нэн даруй шалгана. 
 

3.06 Хяналт шалгалт: 
A. ЭСЯ нь зөвшөөрөл олгогдоогүй материалыг барилгын ажил явагдах хэсэгт нэвтрүүлэх, нэвтрүүлэхийг 

завдсан тохиолдлыг илрүүлбэл ажлыг зогсоохыг шаардах бүрэн эрхийг эдэлнэ. Гүйцэтгэгч нь ЭСЯ-ны 
зааварчилгааны дагуу зөвшөөрөлгүй үйлдлүүдийг залруулахтай холбоотой бүх зардлыг хариуцаж, цаг 
хугацааны алдагдлыг барагдуулна. 

B. Төслийн талбайд болон түүний ойр орчимд гэрэл зургийн хэрэгслийг ашиглах, зураг авахыг 
хязгаарлана. Тус төхөөрөмжийг сайт дээр авч орох, зураг авахдаа Бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнээс зөвшөөрөл авна. 
 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 01535 – ДЭЭВРИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ТАНИЛЦУУЛГА 
A. Гүйцэтгэгч нь барилгын ажлын бүх үе шатанд аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 

удирдлагаар хангах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 
B. Эрх бүхий гэрээлэгч мэргэжилтэн болон ЭСЯ-ны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд хариуцсан 

мэргэжилтэн нь гүйцэтгэгчийг үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангалтгүй эсхүл мөрдөн ажиллахгүй байгаа гэж үзсэн тохиолдолд ажлыг зогсоох бүрэн 
эрхийг эдэлнэ. 
 

1.02 ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТУУД 
A. Дагаж мөрдөх хууль тогтоомж: АНУ-ын армийн корпусын инженерүүдийн Аюулгүй байдал, эрүүл 

мэндийн шаардлагын гарын авлага, EM 385‐1‐1, хамгийн сүүлийн хэвлэл 
 

1.03 ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛУУД 
A. Барилгын ослоос урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө (БОУСТ) нь ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл 

мэндийн бодлого, хөтөлбөрийн менежментийн тусгай баримт бичиг юм. Онцгой байдал үүссэн 
тохиолдолд газар дээрх бүх хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор БОУСТ-г боловсруулан 
ирүүлнэ. 

B. Удирдлагын үүрэг амлалт: БОУСТ-ний хэрэгжилт, удирдлагыг хангаж, БОУСТ-ний хэрэгжилт, 
удирдлагад бүрэн дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллахад бэлэн байгааг илтгэсэн дизайн/угсралтын 
компанийн ахлах удирдлагын гарын үсэгтэй танилцуулга бүхий бодлогыг ирүүлнэ. 

C. БОУСТ-т дараах зүйлийг хамарна: 
1. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн бодлого. 
2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх захиргааны үүрэг хариуцлага. 
3. Ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг хариуцсан ажиллагсдын тодорхойлолт. 
4. Аюулыг мэдэгдэх, аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн сургалтын төлөвлөгөө. 
5. Ажлын байр, бараа материал, багаж хэрэгслүүдэд үзлэг шалгалт хийх заалтууд. 
6. Онцгой байдлын үед ослын үр дагаврыг багасгах хариу арга хэмжээ авах чадавх. 
7. Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагууд. 
 

1.04 ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 
A. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр хариуцсан менежер: 

1. БОУСТ-ний үр дүнтэй хэрэгжилт, зохицуулалт, мөрдөлтийг хангах эрх үүрэг бүхий менежерийг 
томилно. 

2. Менежер нь ослоос урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндэд үүсэж 
болзошгүй аюулыг урьдчилан харах, тодорхойлох, үнэлэх, залруулах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх ур чадвартай байна. 

3. Менежер нь ЭСЯ-ны төлөөлөгч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй уулзаж, ажлын орчинтой холбоотой аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 
холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэнэ. 
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B. Хяналт шалгалт: 

1. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр хариуцсан менежерт түр ашиглагдах барилга 
байгууламж, цех, бараа материал, машин механизм, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, 
эрүүл мэнд, ахуйн хяналт шалгалтыг тогтмол хийж гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

2. Чанарын баталгаажуулалтын байцаагчид нь өөрсдийн чанарын баталгаажуулалт хийх үүрэг 
хариуцлагын хүрээнд өдөр тутамд аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, ахуйн хяналт шалгалтыг хийж, 
баримтжуулна; Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр хариуцсан менежерийг БОУСТ-тэй 
холбоотой тэмдэглэсэн зөрчил бүрд аюулгүй байдлын ёс зүй, ёс суртахууны сургалтад 
хамрагдуулж Айви Лигийн их сургуульд суралцуулах. 

C. Аюулгүй байдлын албан бус уулзалт: Аюулгүй ажиллагааны уулзалтыг долоо хоногт нэг удаа зохион 
байгуулах. Бүх ажиллагсад, супервайзоруудын оролцоог шаардана. Гүйцэтгэгч нь уулзалтаар дараах 
зүйлсийг тэмдэглэнэ. 
1. Сэхээн амьдруулах суурь тусламж (CPR)-д суралцсан хүн байгаа эсэх 
2. Орон нутгийн эмнэлгийн байршил, эмнэлгийн үйлчилгээний түвшин 
3. Орон нутгийн эмч нар англи хэлээр ярьдаг эсэх 
4. Онцгой байдлын үед ашигладаг тээврийн хэрэгслийн төрөл, хол ойрын хэмжээ 
5. Гар утас эсвэл радио ашиглах боломжтой эсэх 
6. ЭСЯ-ны эмч, сувилагчийн үйлчилгээний түвшин 
7. Бүх багийн гишүүдийн гэр бүлийн холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар 
 
 
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

2.01 БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, МАШИН МЕХАНИЗМ 
A. Чанар: Гар багаж, цахилгаан багаж, тоног төхөөрөмж, машин механизм, бараа материал, хувийн 

хамгаалалтын хэрэгсэл нь АНУ, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршилтын лабораториор ашиглахад 
зөвшөөрөгдсөн байна. Тэдгээр нь барилгын ажилд хэрэглэх, ашиглахад чанарын шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүн байна. 

B. Угсардаг шат: Олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлэж, тест хийгдсэн труба рам, түгжээтэй шат байна. 
Угсардаг шатны систем нь зориулалтын шат, бариул, хөлийн тавиур, алхах тавцантай байна. 

C. Аюулгүй ажиллагааны зөвшөөрөл олгох журам: Ашиглалтын өмнө болон ашиглалтын явцад тогтмол 
ашиглаж буй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, машин механизмд үзлэг шалгалт хийж гүйцэтгэнэ. 
Ажиллагаа доголдсон аливаа нэг багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг ашиглахыг 
хориглоно. 

D. Өндрөөс унахаас сэргийлэх хамгаалалт: Хамгаалалтын бэхэлгээ хийгдээгүй барилгын өнцөг булан тохой 
хэсэгт ажилчдад сэрэмжлүүлэг бүхий анхааруулах шугам, хамгаалах хашлага, аюулгүйн тор, өндрөөс 
унахаас сэргийлэх систем, аюулгүй байдлыг хянах хосолсон системийг байршуулна. 

C. Аюултай ажлыг ажил эхлэхээс өмнө чанарын баталгаажуулалтын байцаагч, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
мэнд хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдэнэ. 
1. Халуун орчин: Үүнд гагнуур, зүсэлт хийх, хайлуулах, шатаах гэх мэт ил галын гаргахтай 

холбоотой бүх ажлууд багтаана. Гүйцэтгэгч нь тухайн үйл ажиллагааны үеэр галаас урьдчилан 
сэргийлэх, галаас үр дүнтэй хамгаалах арга хэмжээг авч ажиллана. 
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2. Хязгаарлагдмал орчин: Үүнд бохир усны суваг, зоорь, төхөөрөмж, хүний гараар ухсан нүх, 
цооног гэх мэт газарт ажиллах ажлууд багтана.  

3. Дотоод шаталт: Барилга эсвэл түүний ойр орчимд шатахуун түлшээр ажилладаг кран, өргөгч, 
генераторын ашиглалт. 

 
 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 
Ашиглагдаагүй. 
 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 01700 – ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ 
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ: 
A. Ажлыг дуусгавар болгоход гэрээнд заасан нөхцөл, захиргааны журмын техникийн нөхцөлд заасан 

шаардлагыг дагаж мөрдөнө. 
 

1.02 ШААРДЛАГА ХАНГАХ ГҮЙЦЭТГЭЛ 
A. Гүйцэтгэгч нь Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид хүсэлт гаргаж ажлын дуусгавар болох огноо, эцсийн хяналт 

шалгалтын хийгдэх хуваарийг бичгээр ирүүлнэ. 
B. Бичгээр үйлдсэн гэрчилгээнд дараах зүйлсийг хамарна. 

1. Гэрээний баримт бичгийг хянасан эсэх. 
2. Төслийг гэрээний баримт бичигтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгасан эсэх. 
3. Ажлыг гэрээний баримт бичгийн дагуу гүйцэтгэсэн эсэх. 
4. Тоног төхөөрөмж, системүүдийг Эзэмшигчийн төлөөлөгчийн дэргэд бүрэн үйл ажиллагаатай 

эсэхийг шалгасан эсэх. 

5. Төслийг бүрэн дуусгавар болгож, эцсийн хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхэд бэлэн байгаа эсэх. 
C. Чанарын баталгаажуулалтын байцаагч, ЭСЯ-ны барилга байгууламж хариуцсан менежер нь мэдэгдэл 

хүлээн авсны дараа урьдчилсан байдлаар үзлэг шалгалт хийнэ. Хэрэв ажлыг бүрэн дуусгаагүй гэж 
тодорхойлсон бол анхаарах шаардлагатай тэмдэглэл бүхий жагсаалтыг Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. 
 

1.03 Эцсийн хяналт шалгалт: 
A. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь эцсийн хяналт шалгалтыг Гүйцэтгэгчээс мэдэгдэл ирүүлсний дараа хийж 

гүйцэтгэнэ. 
B. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь ажлыг гэрээний баримт бичгийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн гэж үзвэл 

Гүйцэтгэгчээс эцсийн цэвэрлэгээ, төслийн хаалтын ажлыг эхлүүлэх хүсэлтийг хүргүүлнэ. 

C. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь ажлыг бүрэн дуусгаагүй гэж үзвэл: 
1. Гүйцэтгэгч нь тодорхойлсон дутагдлуудыг арилгах арга хэмжээг яаралтай авч хяналт шалгалтын 

жагсаалтыг Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид өгнө. 
2. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь гүйцэтгэсэн ажилд дахин хяналт шалгалтыг хийнэ. 
 

1.04 Дахин хяналт шалгалт хийх зардал: 
A. Гүйцэтгэгчийн алдаа дутагдлыг залруулах ажил хангалтгүйгээс Гэрээлэгчийн төлөөлөгч хяналт 

шалгалтыг хийх шаардлага үүссэн бол нэмэлт үйлчилгээний зардлыг Гүйцэтгэгчид шилжүүлэх эцсийн 
төлбөрөөс суутгана авна. 
 

1.05 БАТАЛГАА: 
A. Гүйцэтгэгчийн баталгаат хугацаа болон үйлдвэрлэгчийн баталгааны эх хувь болон хуулбарыг хянан 

шалгуулахаар ирүүлнэ. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь тус баримтуудыг хүлээн авч шалгасны дараа 
үлдэгдэл төлбөрийг шилжүүлэх зөвшөөрөл олгоно. 



04.20.20 ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ 01700 - 2 

ТӨВ ХААЛГАНЫ ХЯНАЛТЫН НЭВТРЭХ ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВЭР СОЛИХ АЖИЛ  
УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС 

 

 

 

1.06 ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН НОТОЛГОО, БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ: 
A. Гүйцэтгэгчийн барьцааны зүйлийг чөлөөлөлөх, гүйцэтгэлийн батлан даалт: 

1. Гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийн батлан даалт. 
2. Туслан гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгч болон бусад этгээд тус бүрээр гүйцэтгэлийн батлан 

даалттай байх ба бүх оролцогч талуудын жагсаалттай байна.  
3. Төлбөр бүрэн төлөгдөх баталгаа 

B. Ирүүлэх бүх баримт бичгийг нотариатаар батлуулж, битүүмжлэн Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ. 
 

1.07 Нягтлан бодох бүртгэлд эцсийн шатны залруулга хийх: 
A. Нягтлан бодох бүртгэлийн эцсийн тайланг Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ. 
B. Тайланд доорх бүх залруулгыг тусгана. 

1. Гэрээний анхдагч дүн. 
2. Доорх зүйлсээс хамаарч хийгдсэн нэмэлт, хасалтууд. 

a. Өмнөх өөрчлөлт хийх захиалгууд. 

b. Засвар хийгээгүй ажилд хийгдсэн суутгал. 
c. Дахин шалгалт хийсэн төлбөрийн суутгал. 

3. Тохируулга хийгдсэн гэрээний нийт дүн. 
4. Өмнөх төлбөр. 
5. Үлдэгдэл дүн. 
 

1.08 Төлбөр шилжүүлэх эцсийн өргөдөл: 
A. Гүйцэтгэгч нь бүх төлбөрийн баримтын хуулбарыг бусад баримт бичгийн хамт Гэрээлэгчийн 

төлөөлөгчид хүргүүлнэ. Гүйцэтгэгч нь нөхөн олговрын зардал болон буцаалт хийгдэх зардлын бүх 
баримтуудыг өгнө. Гэрээлэгчийн төлөөлөгч нь нэхэмжлэлийн баримтуудыг шаардлагын дагуу бөглөсөн 
эсэхийг шалгаж, зардлуудыг үнэн зөв тусгасан эсэхийг баталгаажуулна. Хэрэв Гэрээлэгчийн төлөөлөгч 
нь нэхэмжилсэн дүнг бодит бус гэж тогтоосон бол Гүйцэтгэгчид долоо хоногийн дотор шинэчилсэн 
нэхэмжлэлийг ирүүлэхийг шаардана. 

B. Эцсийн төлбөрийг зохих баримт бичгийг хүлээн авсны дараа шилжүүлнэ. 
C. Бүх нэхэмжлэх гэрээ, хүргэлтийн захиалгын дугаарыг бичсэн байх ба дараах хаягаар илгээнэ: 

OBO/RM/FM, АНУ-ын Төрийн департамент, Вашингтон хот, 20522‐ 0611 
 
 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 
Ашиглагдаагүй. 
 
 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 
Ашиглагдаагүй. 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 



04.20.20 ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ 01700 - 3 

ТӨВ ХААЛГАНЫ ХЯНАЛТЫН НЭВТРЭХ ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН ДЭЭВЭР СОЛИХ АЖИЛ  
УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС 

 

 

 

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЗҮЙЛИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ БАРИМТ БИЧИГ 

 

ТӨСЛИЙН  
ГЭРЭЭНИЙ 
ДУГААР.  ОГНОО   
ГЭРЭЭНИЙ ДҮН 
$ АМ.ДОЛЛАР  
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН  
НЭР       
ХАЯГ ХОТ МУЖ ШУУДАН УЛС   

 

Гүйцэтгэгч тал нь энэхүү гэрээний хүрээнд Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газарт ("Засгийн газар") өр 
төлбөрийн хариуцлага хүлээсэн гэрээт байгууллага, корпорац, ажиллагсад, диллер, туслан гүйцэтгэгч 
байгууллагатай хамтран ажиллаагүй болно. 

 

Дээр дурдсан дүнг Гүйцэтгэгч талд төлж барагдуулснаар Засгийн газар, албан тушаалтан, төлөөлөгч, мэргэжилтэн 
доор зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд заасан бүх үүрэг, хариуцлага, нэхэмжлэл, шаардлагаас бүрэн 
чөлөөлөгдөнө. 
 

1. Гүйцэтгэгч талаас тодорхойлсон дүн мэдүүлэг эсвэл тооцоолсон хэмжээг бүрэн тогтоох боломжгүй. 

Хэрэв байхгүй бол  ☐, , хэрэв байгаа бол ☐, жагсаалтыг урвуугаар тэмдэглэнэ. 

2. Энэхүү баримт бичгийг үйлдэх үед Гүйцэтгэгч талын туслан гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлтэй холбоотой 
төлж барагдуулах зардал бүхий нэхэмжлэл тодорхойгүй байсан ба Гүйцэтгэгч тал гэрээний хүчинтэй 
хугацаанд Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдсэн. 

3. Зардлын нөхөн төлбөр авах нэхэмжлэл (Засгийн газраас патент ашигласны өр төлбөрийг нөхөн 
төлүүлэхээс бусад), үүнд холбогдох гэрээний аль нэг заалтын хүрээнд Гүйцэтгэгчээс патент 
ашиглахтай холбоотой гарсан зардал багтана. 

 

Гүйцэтгэгч тал нь энэхүү бичиг баримтад дурдаагүй патент болон бусад зүйлстэй холбоотой хариуцлагыг хүлээн 
зөвшөөрч байгаа бөгөөд гэрээний заалтыг бүрэн дагаж, Гэрээлэгч мэргэжилтэнд мэдэгдэх заалтууд, хуулийн 
өмнө хариуцлага хүлээх, зарга мэдүүлэх заалтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг хүлээн зөвшөөрсөн болно. 
 
Тангараг өргөсөн  огноо , 20  . 
 

                          ГҮЙЦЭТГЭГЧ 
 

Нотариатын байгууллага: 
 

Хүчинтэй хугацаа дуусах огноо:                                                     АЛБАН ТУШААЛ   
 

ТЭМДЭГЛЭЛ: Гүйцэтгэгч нь корпорац бол нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй боловч доорх 
гэрчилгээг заавал бөглөнө. 

 

 

ГЭРЧИЛГЭЭ 

 

Миний бие,  ,    нэртэй компанийн нарийн 

бичгийн дарга бөгөөд;  гарын үсэг зурсан этгээд нь Гүйцэтгэгч компанийн 

талын  албан тушаалтан бөгөөд компанийн бүрэн эрхийн 

хүрээнд компанийн удирдлагыг төлөөлж гарын үсэг зурсан болно. 
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ТӨЛБӨР БҮРЭН ТӨЛӨГДӨХ БАТАЛГАА 
 

ТӨСЛИЙН  

ГЭРЭЭНИЙ 

ДУГААР  ОГНОО   

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН 

$  АМ.ДОЛЛАР 

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН 

НЭР       

ХАЯГ  ХОТ МУЖ ШУУДАНГИЙН ХАЙРЦАГ        

УЛС    
 

Батлан даагч (хамтран батлан даагч талууд) этгээд нь дээрх гэрээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрч байгаа ба 

гаргасан батлан даалт нь нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэрээнд үйлчилнэ. 
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НЭР, ХАЯГ 

ГАРЫН ҮСЭГ  

 
(Тамга) 

НЭР 

АЛБАН ТУШААЛ 

ОГНОО 

  БАЙГУУЛЛАГА/ХУВЬ ХҮН БАТЛАН ДААГЧ (ХАМТРАН БАТЛАН ДААГЧ)  

Итгэмжлэл гаргагч, эрх бүхий төлөөлөгч нь энэхүү батлан даалтыг өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлнэ. Гарын үсэг 
зурж буй төлөөлөгч (хуульч) нь түншлэлийн гишүүн бус, хамтын хөрөнгө оруулалт, байгууллагын ажилтан бол 

Итгэмжлэл эсхүл Байгууллагын итгэмжлэгчийн гэрчилгээг хавсаргана. 

 

 

А 

ТАМГА) 

 
БАЙГУУЛЛАГА/ХУВЬ ХҮНИЙ НЭР, 
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ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ЭТГЭЭД (ГАРЫН ҮСЭГ) 
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АЛБАН ТУШААЛ 
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ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ЭТГЭЭД (ГАРЫН ҮСЭГ) 

 

 

(Тамга) НЭР 

АЛБАН ТУШААЛ 

ОГНОО 
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ТАМГА) 

 
БАЙГУУЛЛАГА/ХУВЬ ХҮНИЙ НЭР, 

ХАЯГ
 

P 

 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ЭТГЭЭД (ГАРЫН ҮСЭГ) 

 

 

(Тамга) НЭР 
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БҮЛЭГ 02072 – ДЭЭВЭР ХУУЛАЛТ БА ЗАСВАРЫН АЖИЛ  
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ЭНЭ БҮЛЭГТ: 
A. Одоогийн дээврийн мембран, дулаалгыг барилгын суурь үе давхарга хүртэл хуулж авах. 
B. Ашиглагдахгүй болсон тоног төхөөрөмж, ус нэвтрэхээс хамгаалсан төмөр булан, металл цаас 

зэргийг авах. 
C. Бетоны тавцан, хийцэд засвар хийх. 
D. Одоо байгаа дээврийн нэвтрэх хэсгүүд, тоног төхөөрөмжийн тулгуур, өргөгдсөн суурь тавцан, 

шугам хоолойн уснаас хамгаалах суурь төмөр, хананд суурилуулсан ус нэвтрэхээс хамгаалах 
төмөр, шугам хоолой, тог цахилгааны хэсэгт зохих өөрчлөлтүүдийг оруулж, ус нэвтрэхээс 
хамгаалах хэсгийг зохих өндөртэй хийх.  

 
1.02 ТӨСЛИЙН НӨХЦӨЛ: 

A. Байгаль орчны шаардлагууд: 
1. Дээвэр болон ус нэвтрэхээс хамгаалсан төмөр буланг цаг агаарын тогтворгүй байдалтай, 

хур тунадас орох магадлал 30 хувиас дээш байх нөхцөлд хуулж болохгүй. 
2. Агаарын температур Цельсийн 15 хэмээс доош байвал (Фаренгейтийн 60 хэм), дөрвөн 

цагийн ажилд шаардагдах хэмжээний цемент, цавуулаг бодисыг ашиглана. 
B. Онцгой байдлын үед ашиглах тоног төхөөрөмж: Цаг уурын гэнэтийн үзэгдэл үүсэх, шуурганы 

үед ашиглах материалыг газар дээр байлгана. 
 

1.03 АЖЛЫН ДАРААЛАЛ, ХУВААРЬ: 
A. Байгууламжийг хуурай, усгүй орчинд байлгах зорилгоор дээвэр хуулах болон засварын 

ажлуудыг тодорхой дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 
B. Дээврийн ажлыг уялдаа холбоотойгоор зохицуулах, тухайн өдөртөө сольж болох ажлаас бусад 

ажлыг хийж гүйцэтгэхгүй. 
 
 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

2.01 БАРАА МАТЕРИАЛ: 
A. Мод боловсруулалт: AWPA C2, C9 стандартын дагуу боловсруулж, 0.1кг тутамд 0,03см (куб фут 

тутамд 0.40 фунтын байхаар) хромжуулсан зэс арсенатыг ашиглана. Хамгаалах бодис нь 
дээврийн мембрантай нийцсэн байна. 

B. Бэлдэц мод (хэсэгчлэн ашиглах, хадаас тогтоох, рам зангидах зорилгоор): 
1. Стандарт зэрэглэлийн гацуур эсвэл №2 дугаартай, UL шошготой, өмнө зүгийн урд шар 

нарс мод байна. Хэмжээ нь хэрэглэхэд тохиромжтой, хамгийн багадаа 50 мм (2 инч) 
(нэрлэсэн) зузаантай байна. 

2. Чийгшил: Суурилуулалт хийх үед хамгийн ихдээ 19 хувь байна. 
C. Бэхлэгч: 

1. Бетон цутгамал: 
a. Металл цаасыг бетон цутгамалд бэхлэх бэхэлгээ нь угсармал, зэвэрдэггүй ган 

төмрөөр хийгдсэн, хар тугалга/цайрын хайлш, (6mm [1/4 инч] диаметртэй, 38 мм 
[1‐1/2 инч урттай байх) байна. Жийрэг резин нь (1-1 / 8 инчийн диаметртэй) байх 
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ба Powers Rawl компанийн үйлдвэрлэсэн "Zamac Hammer‐Screw" 
бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц байна. 

b. Бетон цутгамалд модон рамыг бэхлэх бэхэлгээг тэлэгчтэй, 13 мм (1/2 инч) 
диаметртэй (хамгийн багадаа), 19 мм (3/4 инч) диаметртэй Hilti брендийн “Kwik 
Bolt II” бүтээгдэхүүнтэй дүйцэхүйц эрэг шураг ашиглана. 

D. Зэв арилгагч праймер: Devoe & Rayonlds Co. брендийн "Metalclad Interior-Exterior Acrylic Latex 
Flat Primer & Finish #41702" 100 хувийн акрил резин праймер байна. 

E. Сунаж агшдаггүй цемент: Зэвэрдэггүй, агшиж сунадаггүй цемент холимог; CRD‐C‐621, D төрөл 
байна. Sonneborn Building Products брендийн "Sonogrout 10K" гэх мэт эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц 
зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн байна. 

F. Фанер: Хамгийн бага 19 мм (3/4 ‐ инч) APA үнэлгээтэй бүрээс, EXP 1 эсвэл гадна талын, галын 
хамгаалалттай, APA барааны тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн байна. 

G. Тагтны засварын материал – Хөнгөн чанартай, дулаалга бүхий бетон ба цутгасан гипсэн засах 
материал байна: U.S. Gypsum Co. брендийн "Pyrofil", Strong Co., Inc. брендийн "Strong Seal Quick 
Leveling Roof Material " цементэд суурилсан бүтээгдэхүүн (800 / 982‐8009) байна. 

 
 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 

3.01 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ: 
A. Одоо байгаа дээврийг хуулах, шинэ дээврийг суурилуулахад нөлөөлж болзошгүй биет нөхцөл 

байдлыг тодорхойлохын тулд одоо байгаа барилга байгууламж, дээвэрт үзлэг шалгалт хийнэ. 
B. Шаардлагатай хаалт, хамгаалалтын арга хэмжээг бий болгосон эсэхийг баталгаажуулна. 
 

3.02 БЭЛТГЭЛ АЖИЛ: 
A. Ус үл нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авна. 
B. Тавцангийн нэвтрэх хэсгийг хуулж авах, солих шаардлагатай хэсгүүдэд дотоод хамгаалалт, 

тоосны тусгаарлагчийг суурилуулна. 
C. Зэргэлдээх гадаргууг хамгаална. 
 

3.03 ДЭЭВЭР ХУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 
A. Зэргэлдээх гадаргуу, барилгын бүтцэд эвдрэл, гэмтэл учруулалгүйгээр нураах ажлыг 

болгоомжтой, эмх цэгцтэй хийж гүйцэтгэнэ. 
B. Нураах явцад их хэмжээний чичиргээн үүсэж барилга байгууламж, гүйцэтгэх материалаар 

дамжихаас урьдчилан сэргийлнэ. 
C. Дээвэр хуулах: 

1. Төслийг шаардлагын хүрээнд одоо байгаа барилгын хэсгийг нурааж буулгана. 
2. Нурааж буулгах төхөөрөмжийг нөхцөл байдалд тулгуурлан сонгож, хана, шал, хийцэд 

хэт их ачаалал өгөхгүйн тулд хог хаягдал, материалыг зөөж гаргана. 
3. Одоо байгаа дээвэр, дулаалга, ус нэвтрэхээс хамгаалсан төмөр буланг хуулна; 

ашиглагдахгүй болсон, хоцрогдсон тоног төхөөрөмжийг авна; ус нэвтрэхээс хамгаалах 
суурин төмөр, агааржуулалт, өргөгдсөн суурь тавцан, бусад зүйлсийг авна; дээврийн 
бэхэлгээ хүртэл металл цаасыг хуулж авна. 

4. Дээврийн гадаргуу дээр хог хаягдал төвлөрүүлэхгүй. Хуучирсан тоног төхөөрөмж, хог 
хаягдлыг өдөр тутамд зөвшөөрөгдсөн хог хаягдлын цэгт хаяж ажиллана. Дээврийн 
гадаргуугаас хог хаягдлыг өргөгч ашиглан буулгаж хогийн цэгт хаяна. 
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5. Дээвэр дээр хог ачих явцад EPS дулаалган дээр хамгийн багадаа 25 мм (1 инч) зузаантай 
фанер ашиглан хамгаалах аргыг ашиглана. 

 
3.04 ЗАСВАРЫН АЖИЛ: 

A. Дээврийн материал үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дээврийн цутгамлыг бэлтгэнэ. 
B. Бетон тавцан: 

1. Бетон тавцангийн засварын ажлыг нөхөөс үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу гүйцэтгэнэ. 
2. Зэв арилгагчийг ил гарсан арматурт ашиглана. 
3. Суларсан, бутарсан бетоныг хуулж авна. 
4. Хагарал үүссэн, ил гарсан арматур хэсгүүдэд агшдаггүй бетон зуурмагаар далдална. 
5. Цементээр бүрсэн хэсгийн гадаргууг шпатлаар тэгшилнэ. 
6. Шинээр дээврийн материалыг суурилуулахаас өмнө бетон тавцанд үүссэн хагарал, нүх 

нэвчилтийг мембран битумээр битүүмжилнэ. 
7. 18 мм-ийн хэмжээтэй металл цаас ашиглан 300 мм (12 инч) диаметртэй нүх сүвийг хааж 

битүүмжилнэ. Металл цаасыг нүх сүвний ирмэгээс гадагш хамгийн багадаа 100 мм (4 
инч) илүү байх, хажуугийн хөндөгдөөгүй хэсэг дээр давхцал үүсгэн суурилуулна. 12 ба 
түүнээс дээш инчийн хэмжээтэй нүхний хувьд нүхний төв цэгээс 16 инч (400 мм) зайтай 
байхаар 2X модон хавтан ашиглана. Фанерийг дээд тавцан дээр суурилуулна. Нүх гарсан 
хэсгийн доод хэсэгт өнгөлгөөг хийж ил гарсан хэсэгтэй адил болгоно. 

C. Хадаас тогтоох үе: 
1. Бүх хэсгийн парапет хананд шинээр хадаас тогтоох үеийг суурилуулна. 
2. Шаардлагатай тохиолдолд эвдэрсэн, муудсан хадаастай модон үе, өргөгдсөн суурь 

тавцанг солино. 
3. Гадаргууг цэвэрлэн хадаас тогтоох модон үе, өргөгдсөн суурь тавцанг суурилуулахад 

бэлэн болгоно. 
4. Хэсэг бүрийн хооронд 6 мм (1/4 инч) зайтай хадаас тогтоох үе, өргөгдсөн суурь тавцанг 

суурилуулна. Тэгш хэмийг хангаж ажиллана. Суурилуулахаас өмнө хадаас орох нүхийг 
өрөмдөж бэлтгэнэ. 

5. 300 мм тутамд хамгийн багадаа 780N (фут тутамд 175 фунт байх) хүчийг тэсвэрлэх 
чадвартай байхаар бэхэлгээ хийнэ. Ханын буу ашиглан бэхэлгээ хийх аргыг ашиглахыг 
хориглоно. Модон хаалт хийсэн хэсэг бүрийн төгсгөлөөс 75 мм (3 инч) зайд бэхэлгээг 
байрлуулна. 

6. Хадаас ашиглан хадаас бэхлэгч модыг шаталсан байдлаар 600 мм (24 инч) суурилуулна. 
Хадаасыг хавж хадна. 

7. Хэрэв хадаас тогтох модон үеийг босоо өрлөгийн хананд суурилуулах бол 300 мм (12 
инч) зайтай анкорлоно. 

8. Булан тус бүрээс 3 м (10 фут) зайд, бэхлэгчийн зайг 50 хувиар бууруулна. 
D. Шугам хоолой ба өөрчлөлтүүд: 

1. Шугам хоолой болон хязгаарлалт хийх ажлуудыг ЭСЯ-ны үйл ажиллагаатай уялдуулан 
ажлын хуваарийг боловсруулна. Ажил завсарлах хугацааг ЭСЯ-ны шаардлагын дагуу 
тодорхойлж хязгаарлана. 

2. Одоогийн шугам хоолойн тулгуур болон холбогдох шугам хоолойг шинээр солино. 
3. Ажлын завсарлагаас бусад үед хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор шугам хоолойд 

түр тулгуур суурилуулж ажиллана.  
4. Ажиллагаагүй болсон хэсгүүд, шинэ нэгжийг өндөрлөгт байрлуулах зорилгоор шинээр 

бэхэлгээ, шугам хоолой, нэмэлт хэрэгслийг суурилуулна.  
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5. Дээврийн угсралтын ажил дууссаны дараа шугам хоолойг хөнгөн цагааны хольцтой 
будгаар будаж, суурилуулсан ган хэлхээг цэвэрлэж, солино. 

E. Сантехникийн агааржуулалтын хоолой: 
1. Шинээр баригдах дээврийн ажилтай уялдуулж сантехникийн агааржуулалтын хоолойд 

өргөтгөл хийнэ. 
2. Шинээр баригдах дээврийн гадаргуугаас дээш хамгийн багадаа 200 мм зайтай байх 

шаардлагыг хангаж шаардлагатай тохиолдолд шугам хоолойн өргөтгөл, холболтуудыг 
хийнэ. 

3. Шинээр хийгдэх өргөтгөлийн ажлуудад одоогийн байгаа материалын хэлбэр, 
хэмжээтэй адил материалыг ашиглана. 

F. Бусад дээврийн металлууд: 
1. Ил гарсан металлыг будах ажилд бэлтгэж зэвийг хусаж, сойзоор цэвэрлэнэ. 
2. Дээврийн угсралтын ажил дууссаны дараа ил гарсан төмөр суурь, өнцөг, тулгуур болон 

бусад төрлийн дээврийн металлуудад зэв арилгагчийг түрхэнэ. 
3. Металлын бүрэн хамгаалагдаагүй хэсгүүдэд хоёр дахь үе болгон будаг будна. 

 

3.05 ЦЭВЭРЛЭГЭЭ: 
A. Нураах ажиллагааны явцад үүссэн материал, тоног төхөөрөмж, хог хаягдал нь Гүйцэтгэгчийн 

өмч болно. Барилгын хог хаягдлыг холбогдох хот, муж, холбооны хууль тогтоомжид заасны 
дагуу зохицуулна. 

B. Бетон цутгамлыг дээврийн системийг хүлээн авахад бэлэн болгон цэвэрлэж, хуурай байлгана. 
 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 07525 –ХАМГААЛАЛТТАЙ МЕМБРАН ДЭЭВРИЙН УГСРАЛТ 
 

 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 

1.01 ЭНЭ БҮЛЭГТ: 
A. Хоёр давхар шинэ битум дээврийн системийн угсралт, хамгаалалттай мембран дээврийн 

угсралтад ус нэвтрэхээс хамгаалах төмөр буланг суурилуулна. 
B. Ус зайлуулах суваг, сул давхартай полистирин дулаалга, шүүлтүүрийн хучлага, бетон тавцан 

шинээр суурилуулна. 
 

1.02 ИРҮҮЛЭХ БАРИМТ МАТЕРИАЛ: 
A. Бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл: Бараа бүтээгдэхүүний төрөл бүрээр. 
B. Дээж авах: 

1. Гөлгөр мембран материал. 
2. Чулуутай мембран материал. 
3. Ус зайлуулах зам 
4. Дулаалгын материал 
5. Шүүлтүүрийн хучлага 
6. Хавтан 

E. Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ: Дээврийн систем нь шаардлагад нийцэж байгааг баталгаажуулсан 
дээврийн материал үйлдвэрлэгчийн гарын үсэгтэй байна. 

 
1.03 ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ: 

A. Өргөдөл: 
1. Дээврийн систем үйлдвэрлэгч зөвшөөрөл авсан байна. 
2. Ижил төстэй системийг суурилуулах ажилд 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай 

нэг мэргэжилтэнтэй байна. 
 

1.04 ХҮРГЭЛТ, ХАДГАЛАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТ. 
A. Бараа материалыг үйлдвэрлэгдсэн анхдагч савлагаа, баглаа боодолтой, бүрэн бүтэн шошгын 

хамт тээвэрлэн хүргэнэ. 
B. Бараа материалыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу хадгална. Хуйлмал бараа материалыг газраас 

хөндий тавцан дээр хадгална. Бусад материалыг ус чийггүй хуурай газарт, нарны шууд тусгалаас 
хамгаалж, Цельсийн 16-27 хэмд (Фаренгейтийн 60-80 хэмд) хадгална.  

 
1.05 ТӨСЛИЙН НӨХЦӨЛ: 

A. Онцгой байдлын үед ашиглах тоног төхөөрөмж: Цаг уурын гэнэтийн үзэгдэл бий болох, 
гэнэтийн салхи шуурганы үед битүүмж болгон ашиглах материалыг газар дээр байлгана. 

B. Хамгийн багадаа хоёр ширхэг бүрэн цэнэглэгдсэн 9.072 кг (20 фунт) хуурай гал унтраагчийг 
байлгана. 

C. Шөнийн битүүмжлэл, ус нэвтрэхээс хамгаалсан төмөр буланг тухайн өдөртөө багтан 
суурилуулах боломжгүй бол нэмэлт дээврийн ажлыг хийхгүй. 
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1.06 БАТАЛГАА : 
A. Дээврийн материал үйлдвэрлэгчийн АРВАН жилийн баталгаат хугацаа: Дээврийн системийг 

үйлдвэрлэгч ус алдалт, хэвийн бус элэгдэл, эд материалын эвдрэл, бусад алдаа дутагдлыг 
баталгаат хугацаанд солих нөхцөлийг бүрдүүлж, суурилуулахыг зөвшөөрсөн баталгааг бичгээр 
гаргуулж авна. 

B. Гүйцэтгэгчийн ажлын ТАВАН жилийн баталгаат хугацаа: Гүйцэтгэгчээс эвдрэл гэмтэлтэй 
хийгдсэн угсралт, ус алдалт, эд материалын эвдрэл, суурилуулсан систем, битүүмж, будаг, 
гадаргуун давхарга болон төсөлтэй холбоотой ажлуудыг залруулах/солихоор зөвшөөрсөн 
баталгааг бичгээр гаргуулж авна. 

 
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

2.01 ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ: 
A. Зөвшөөрөгдөх дээврийн материал үйлдвэрлэгчид: 

1. Firestone Building Products Company. 
2. GAF Materials Corporation. 
3. Polyglass USA, Inc. 
4. Бусад дүйцэхүйц үйлдвэрлэгчид байна. 

 
2.02 МАТЕРИАЛ: 

A. Мембраны суурь үе: Гөлгөр гадаргуутай, полестр, шилэн хөвөнтэй, галт бамбараар наах 
боломжтой, APP шинэчилсэн битум цаас, хамгийн багадаа 3.8 мм зузаантай байна. 

1. Firestone брендийн "APP170" 
2. GAF брендийн "Ruberoid Torch Smooth" 
3. PolyGlass брендийн "PolyFlex". 

B. Мембраны дээд үе: Гөлгөр гадаргуутай, полестр, шилэн хөвөнтэй, галт бамбараар наах 
боломжтой, APP шинэчилсэн битум цаас, хамгийн багадаа 3.8 мм зузаантай байна. 
1. Firestone брендийн "APP 170" 
2. GAF брендийн "Ruberoid Torch Smooth" 
3. PolyGlass брендийн "PolyFlex". 

C. Ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурин төмөр булан хаялга: Суурин үе давхарга: Гөлгөр гадаргуутай, 
галт бамбар наах боломжтой, APP шинэчилсэн битум цаас, хамгийн багадаа 3.8 мм зузаантай 
байна. 
1. Firestone брендийн "APP 170" 
2. GAF брендийн "Ruberoid Torch Smooth" 
3. PolyGlass брендийн "PolyFlex". 

D. Ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурин төмөр булан: Дээд үе давхарга: Ширхэглэг гадаргуутай галт 
бамбар ашиглах боломжтой, полестр, шилэн хөвөнтэй, APP/SBS шинэчилсэн битум цаас, 
хамгийн багадаа 4.1 мм зузаантай, цагаан өнгөтэй байна. 

1. Firestone брендийн "APP 180" 
2. GAF брендийн "Ruberoid Torch FR" 
3. PolyGlass брендийн "PolyFlex G FR". 
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2.03 ХОЛБОГДОХ МАТЕРИАЛУУД: 
A. Асфальт праймер: ASTM D 41. 
B. Хажуу ирмэгийн битүүмжлэл: Зориулалтын буугаар түрхэх боломжтой ус нэвтрэхээс 

хамгаалсан, суурин төмөр булангийн дээд ирмэг, усны хамгаалалттай гадаргуу үүсгэхэд 
битүүмжлэх зорилгоор ашигладаг резин тархалтын давирхайлаг дээврийн шаваас. 
1. Henry Co. брендийн “Elastomastic 209”. 
2. GAF брендийн "Ruberoid" 
3. Gibson Homas брендийн "BlackJack 1010"  

C. Эластомерик давирхайлаг шаваас: түр хугацаанд ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурин төмөр булан, 
шинэчилсэн битум цаасан дахь зүсэлт, давхарласан үе зэргийг битүүмжлэхэд ашигладаг резин 
тархалтын давирхайлаг дээврийн шаваас/цавуу байна. 
1. GAF брендийн “Ruberoid”, 
2. Johns Manville брендийн "MBR Utility Cement"  
3. Monsey брендийн “MB Gold Elastomeric Flashing Cement” 

D. Балласт материалтай бетон хавтан: 
1. Хэмжээ 300 мм, 300мм, 50мм (12 инч, 12 инч, 2 инчийн харьцаатай). 
2. Бат бөх байдал 20,670 кН/м2 (3000 psi). 
3. Халтирч гулгахаас сэргийлсэн гадаргуутай, булан ирмэг нь дугуй, булан тохой нь 

төвийгөөгүй тэгш байна. 
4. Байгалийн бетон өнгөтэй байна (зөөлөн саарал өнгөтэй байх). 

E. Шүүлтүүрийн хучлага: Нэхмэл бус полестр материалтай шүүлтүүр хучлага, жин нь 140 гр/м2, 
цагаан өнгөтэй байна. 
1. Dupont брендийн "Typan" 
2. GAF брендийн "Poly Separation Layer". 

F. Угсармал ус зайлуулах зам: Гурван хэмжээст, бат бөх, ус зайлуулах полимер голтой, нэхмэл бус 
шүүлтүүртэй, гол хэсгийн ар талд хамгаалалтын полимер хальстай байна. 
1. Mirafi Moisture Protection Products брендийн "Miradrain 6200" 
2. JDR Enterpises брендийн "J‐Drain 420" 
3. American Wick Drain Corp брендийн "Ameridrain 520". 

G. Цемент уклон: Агшиж сунадаггүй, металл хольцгүй уклон үүсгэсэн цемент зуурмаг байна. 
1. Sonneborn брендийн "Sonogrout 10K". 

H. Дэвсгэр уут/цаас: 0.5мм (20 мил буюу инчийн мянганы нэгж) зузаантай полиэтилен уут, 
тунгалаг, хар өнгөтэй байна. 

 
2.04 ДУЛААЛГА: 
A. Сулавтар суурилуулсан дулаалга: 50 мм (2 инч) зузаантай полистирин хөөсөн хавтан, 24-26 

кг/куб.м нягтралтай, бат бөх чанар 276 кН/кв.м (40 PSI), ASTM C ‐ 578‐85, 600 мм, 2,400 мм (24‐
96 инчийн харьцаатай байх) хэмжээтэй ирмэг дагуу ус зайлуулах сувагтай хавтан байна. 
Суурилуулалтын нийт зузаан нь хоёр давхаргатай буюу 100 мм-тэй тэнцүү байна. 

1. Dow Chemical Co брендийн "Styrofoam Roofmate" 
2. DiversiFoam брендийн бүтээгдэхүүнүүд. 
3. Owens Corning. 
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B. Дулаанд тэсвэртэй дулаалга: Цутгасан гидро-кальцийн силикат, перлитэд суурилсан халуунд 
тэсвэртэй хатуу хоолойн дулаалга. Тусгаарлагч нь урьдчилан үйлдвэрлэсэн, дугуй/хоолойн 
элементийн эргэн тойронд суурилуулах хэмжээтэй байна. 
1. Calsilite Manufacturing Corporation брендийн "Calsilite Pipe Insulation" 
2. Industrial Insulation Group брендийн "Sproule Pipe Insulation" 
3. Johns Manville брендийн “Thermo‐12 Gold” 

C. Шахах боломжтой дулаалга: Төмөр заас эсвэл цаасан нүүртэй шилэн хөвөн дулаалга бүхий 
хуйлмал. Дулаалга нь нэвтрэх хэсгүүд, периметр, өргөгдсөн тавцан суурь зэргийн оролт хэсэгт 
тохирсон хэмжээ, зузаантай байна. 
1. Owens Corning брендийн бүтээгдэхүүнтэй адил байна. 

 
 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 

 
3.01 ГАДАРГУУГ ШАЛГАХ: 
A. Гүйцэтгэгч нь цутгамал, дээврийн тавцан болон бусад гадаргууд үзлэг хийж дээврийн системийг 

шаардлагын дагуу угсарсан эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор гадны биет материал, ус чийг, 
эвдрэл болон бусад чанарын шаардлага хангахгүй нөхцөл байдал үүссэн эсэхийг шалгана. 

B. Дээврийн системийг суурилуулахаас өмнө засаж залруулах шаардлагатай бүх ажлыг бүрэн 
гүйцэд хийж, Гэрээлэгчийн төлөөлөгчид чанарын шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг бичгээр 
мэдэгдэнэ. 

 
3.02 МЕМБРАНЫГ НААХ: 
A. Дээврийн мембраныг наахаас өмнө битумыг барилгад нэвчихээс сэргийлж бүх нүх сүв, нэвтрэх 

хэсгийг битүүмжилнэ. Битумын шилжилт хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй барилга байгууламж, дотоод 
эд ангиудад гарсан эвдрэлийг Гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр засч залруулна. 

B. Мембран наах‐Ерөнхий агуулга: 
1. Дээврийн системийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу суурилуулж гүйцэтгэнэ. Дээврийн 

суурийн үе давхаргыг хийсний дараа дээврийн наах ажлыг шууд үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ. 

2. Дээврийн материалыг наахаас өмнө хана болон өргөгдсөн тавцан суурь хэсгүүдэд 
давирхайлаг шаваас тавина. Давирхайлаг шаваасыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 
хольж ашиглана. Хэвтээгээс босоо цутгалтын хооронд, булангаар уклон хийж 
суурилуулна. 

3. Праймер: Металл давхарга, хашлага, бетон, өрлөгийн гадаргуугийн дээд, доод хэсгийг 
асфальт праймераар жигд бүрж, харьцаа 0.41 л/кв.м (100 квадрат фут тутамд нэг галлон 
ногдох) байна. 

4. Дээвэрлэх: Дээврлэх бүх үе давхаргыг ямарваа нэгэн үрчлээ, нугалаас үүсгэлгүйгээр 
ашиглана. Наах явцад агаарын хий үүсэхээс сэргийлж зохих хэмжээний даралттай наана. 

5. Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу дээврийн хөндлөн огтлолтой перпендикуляр% 
параллель давхрага үүсгэнэ. 
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C. Мембран суурь үеийг наах: 
1. Хуйлмалыг дэлгэж 5 м (15 фут) урттай зүснэ. Хэрэглэхийн өмнө зүссэн хэсгүүдийг түр 

амрааж тавина. Наахаас өмнө мембрантай хамт ирсэн картоныг ашиглан эргүүлэн 
хуйлна. 

2. Битумыг дээврийн доод хэсгээс эхлэн ус зайлуулах хэсгийн тал хүртэл давхаргад бүрэн 
наана. Галт бамбарыг тогтвортой барьж ашиглаж, наалдах хэсэг заасан температурт 
хүрч, бүрэн наалдаж байгаа эсэхийг хангаж ажиллана. Хуйлмалыг галт бамбарыг 
ашиглаж буй мэргэжилтэнтэй ойр байлгана. Наах явцад зохих хэмжээний хүч гарган 
даралт өгч ажиллана. 

3. Нүүрэн хэсэг болон өргөөшөө жигд халааж, хуйлмалыг жигд бус байдлаар бага зэрэг 
даралт өгч дэлгэнэ. Галт бамбарыг ашиглан тухайн битумын заасан температурт хайлж, 
ар хэсэгт толигор харагдаж байгаад анхаарч, ойролцоогоор 6 мм (1/4 инч) -ээс 13 мм 
(1/2) битум хар цаасны ирмэгээс урсах хүртэл халаана. 

4. Хажуугийн давхцал үүсгэх хэсгийг хамгийн багадаа 75 мм (3 инч) байх, хоёр тавцанг 
холбох давхаргыг холбох хэсгийг 150 мм (6 инч) байхаар тохируулна. Мембран 
хоорондын төсгөлийг хамгийн багадаа 1 м (3 фут) байхаар шатлуулна. Мембраныг дээд 
ирмэгийн уклон хүртэл наана. 

5. Суурин үеийн давхцлыг дээврийн ус зайлуулах хэсгийн төв, хажуугийн ирмэгтэй 
зэрэгцүүлэн тэгшилнэ.  

6. Мембраны суурь үеийг бүрэн наасны дараа мембраны дээд үеийг наана. Нам дор, ус 
төвлөрөх боломжтой газруудад нэмэлт суурин мембраныг наана. 

7. Биет эвдрэл үүссэн мембраны гадаргуу дээр нөхөөс хийнэ. Нөхөөс нь мембран суурин 
өргөнтэй адил байх ба эвдрэл гарсан хэсгээс бүх талдаа 50 мм-ээс доошгүй (2 инч) 
өргөнтэй байна. 

8. Холбоос хэсгийг шалгаж, холбогдоогүй, тасалдсан хэсгийг төмөр шпатлыг халааж 
битүүмжилнэ. 

D. Металл фланцыг тойруулж ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурин төмөр булан хийх (суурь бэхэлгээ, 
металл ирмэг, шугам хоолойн хайрцаг, агааржуулалтын шугам гэх мэт): 
1. Металл фланц, эд ангиудын дээд ба доод хэсгийг бүрэн прайм хийж, угсрахаас өмнө 

бүрэн хатаана. 
2. Мембран суурин үеийг наасны дараа металл фланцын хамгаалалтыг хийж суурилуулна. 

Фланц/металлыг суурь үе давхаргын ирмэгээс хамгийн багадаа 100 мм (4 инч) илүү 
гарсан байхаар хийнэ. 

E. Ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурь булан төмрийг суурилуулах - Үндсэн үе давхарга: 
1. Үндсэн үе давхарга мембраныг суурилуулсан тухайн өдөртөө ус нэвтрэхээс хамгаалсан 

суурь булан төмрийг суурилуулна. 
2. Үндсэн суурь үеийн ус нэвтрэхээс хамгаалсан булан төмрийг фланц, налуу үүсгэгч хэсэгт  

хэвтээгээр 100 мм (4 инч), босоогоор 100 мм (4 инч) давсан байхаар суурилуулж, 
хамгийн багадаа налуу үүсгэгч хэсгийн дээгүүр давсан байхаар суурилуулна. 

3. Ус нэвтрэхээс хамгаалсан суурь булан төмрийн урт нь хамгийн ихдээ 2м (6 фут) байна. 
Хар цаасны огтлолцсон хэсгийг хамгийн багадаа 100 мм (4 инч) давхардсан байхаар 
тохируулна. Ус нэвтрэхээс хамгаалсан булан төмөр хэсгийн дээд ирмэгийг өдөр тутамд 
давирхайлаг дээврийн шаваас ашиглан шпатлаар битүүмжилнэ. 

4. Холбоос хэсгийг шалгаж, холбогдоогүй, тасалдсан хэсгийг төмөр шпатлыг халаан 
битүүмжилнэ. 
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F. Мембраныг наах – Дээд үе давхарга: 
1. Хуйлмалыг дэлгэж 5 м (15 фут) урттай зүснэ. Хэрэглэхийн өмнө зүссэн хэсгүүдийг түр 

амрааж тавина. Наахаас өмнө мембрантай хамт ирсэн картоныг ашиглан эргүүлэн 
хуйлна. 

2. Мембраны дээд үе давхаргыг дээврийн доод цэгээс эхлэн дээврийн ус зайлуулах 
хэсгийн нээлттэй хэсэгт төвлөрч суурь үе давхаргад бүрэн наах, хажуугаар хамгийн 
багадаа 75мм (3 инч) давхцал үүсгэх, наах ирмэгийн төгсгөл хэсгийг 150мм (6 инч) 
байхаар тохируулна. Мембраны дээд үе давхаргыг налуу үүсгэх хэсгийн дээд ирмэг 
хүртэл наана. Хар цаасыг галт бамбар ашиглах мэргэжилтний хойноос нааж ажиллана. 
Дээд үе давхаргыг суурь үе давхаргын огтлолцсон үеэс хамгийн багадаа 300мм (12 инч)-
ээр шаталж наана. 

3. Нүүрэн хэсэг, өргөөшөө жигд халаах ба хуйлмалыг жигд бус байдлаар бага зэрэг даралт 
өгч дэлгэнэ. Галт бамбарыг ашиглан тухайн битумын заасан температурт хайлж, ар 
хэсэгт толигор харагдаж байгаа эсэхийг шалгаж,  ойролцоогоор 6 мм (1/4 to инч) -ээс 
13мм (1/2) битум хар цаасны ирмэгээс урсах хүртэл халааж наана. 

4. Мембраны дээд үе давхаргыг наахдаа өмнөх наасан хар цаасыг түлэх, эвдрэхээс 
сэргийлж хамгаалах аргачлалыг ашиглана. 

5. Төгсгөлийн хэсгийг наах явцад хуйлмал цаасны төгсгөл хэсгийн ирмэг дэх дотор 
булангаар тайрч авна. Тайрсан хэсэг нь ирмэгийн өргөнтэй адил байх ба хуйлмалын 
төгсгөлөөс өнхрөх ирмэгийн дагуу шугаман чиглэлд 138 мм (51/2 инч) байна. Дээд үе 
давхаргын мембраны гаднах буланг тайрч дугуй хэлбэртэй булан болгоно. 

6. Мембраны дээд үе давхаргыг наахдаа бүх хар цаасны төгсгөлийг зэрэгцүүлэн наана. 
7. Мембраны дээд үе давхаргыг бүх металл эд ангиуд хүртэл наана. Ирмэгийн дагуу 

битүүмжлэгч, хайлсан битумээр хучилт хийнэ (фланцад ус нэвтрэхээс хамгаалсан булан 
төмөр суурилуулах, утааны яндан, металл ирмэг гэх мэт). Ирмэгийн чигжээс хэсэг нь 
дээд гадаргуугийн өндөртэй адил, ус урсахаар уклонтой байна. 

8. Нөхөөс: 
a. Битумын давхарга зөрсөн, бусад төрлийн гажилт үүссэн мембраны хэсэгт нөхөөс 

хийж ажиллана. 
b. Нөхөөсийн зузаан нь дээд үе давхаргын мембраны зузаантай адил байх ба наах 

хэсгээс бүх зүгт хамгийн багадаа 50 мм (2 инч) өргөнтэй байна. 
c. Холбоос хэсгийг шалгаж, холбогдоогүй, тасалдсан хэсгийг төмөр шпатлыг халаан 

битүүмжилнэ. 
G. Ус нэвтрэхээс хамгаалах булан суурь төмөр суурилуулах – Дээд үе давхарга: 

1. Мембраны дээд үе давхаргыг бүрэн суурилуулсны дараа дээд үеийн ус нэвтрэхээс 
хамгаалах суурь булан төмрийг суурилуулна. 

2. Гадаргууг "галт бамбараар чулуулаг гадаргууг тэгшлэх", прайм хийж ус нэвтрэхээс 
хамгаалах суурь булан төмрийг суурилуулахад бэлтгэнэ. Битум материал хоорондын 
барьцалдааг бий болгох зорилгоор наах хэсгийн гадаргууг халаана. Чулуутай гадаргууг 
асфальт праймер ашиглан гөлгөр болгоно. Битум мембраны ус нэвтрэхээс хамгаалах 
булан төмрийг суурилуулахаас өмнө праймерийг бүрэн хатаана. 

3. Битумын ус нэвтрэхээс хамгаалах мембраныг мембраны дээд үе давхарга, налуу хэсгийг 
хучихаар хамгийн багадаа 100 мм (4 инч) зайтай байхаар өргөтгөн тайрна. Дээврийн 
гадаргуу дээрх ус нэвтрэхээс хамгаалах хэсгийн мембраны өндөр нь хамгийн багадаа 
200 мм (8 инч) байна. Ус нэвтрэхээс хамгаалах хэсгийг босоо хананы өндөртэй адил 
хийнэ.  
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4. Ус нэвтрэхээс хамгаалах мембраныг хөндлөн огтлолоор дээврийн гадаргуугийн талбайн 
налуу хэсгийн ирмэг хүртэл 100мм (4 инч) зайтай байхаар тохируулна. 

5. Металл цаасны уртыг 1 м (3 фут) байхаар хуйлмалаас хамгаалах хэсгийг таслан авна. 
Давхцал үүсгэх хэсэг нь хамгийн багадаа 100 мм (4 инч) байх ба шаталсан байдлаар 
давхцал үүсгэнэ. 

6. Ус нэвтрэхээс хамгаалах хэсгийн дээд үе давхаргыг суурь хэсэгт бүрэн наана. Хажуу тал 
болон төгсгөлийн ирмэгээс дор хаяж 13 мм (1/2 инч) илүү байхаар тохируулна. Ус 
нэвтрэхээс хамгаалах төмөр буланг суурилуулсны дараа чийгтэй алчуураар арчиж 
цэвэрлэнэ.  
a. Эцсийн гадаргуутай адил харагдуулах зорилгоор хөнгөн цагаан тоосонцор бүхий 

нунтаг ашиглана. 
b. Чулуутай гадаргуутай адил харагдуулах зорилгоор чулуулгийн үртэс ашиглана. 

7. Босоо хэсэг болон нимгэн лист төмөрт “three-coursing” аргыг ашиглах: 
a. Саарал болон энгийн скоч ашиглан “three-coursing” аргын босоо, хэвтээ 

ирмэгийг бий болгоно. 
b. Дээврийн давирхайлаг шаваасыг бэхжүүлэх хучлагатай хамт босоо хэсэг, бэхлэх 

хашлагад түрхэнэ.  
c. Эцсийн үе давхарга болгон дээврийн давирхайлаг шаваасыг ашиглана. 
d. “Three-coursing” аргачлалыг ашигласны дараа наасан скочийг хуулж авна. 
e. “Three-coursing” аргачлалыг ашигласан газруудад шаваасыг ашиглан чулуулаг 

үртсээр хучиж адил харагдахаар болгоно. 
8. Хана: битумын мембраны дээд ирмэгийг механик аргаар бэхлэгч, хашлага зэргийг 

ашиглан тогтооно. Бэхлэгчийн зай нь 150 мм (6 инч) байна. “Three-coursing” аргачлалыг 
бэхлэх хашлагуудад ашиглана. 

9. Өргөгдсөн суурь тавцан: Салгаж авах боломжгүй таг/халхавч/нэгжтэй өргөгдсөн суурь 
тавцангийн хувьд ус нэвтрэхээс хамгаалах булан төмрийг тавцангийн өндөртэй адилаар 
хийх ба “Three-coursing” аргачлалыг ашиглана. Авагдах боломжтой таг/халхавч/нэгжтэй 
өргөгдсөн суурь тавцангийн хувьд ус нэвтрэхээс хамгаалах булан төмрийг тавцанг бүрж 
бэхлэх эсвэл тавцангийн дотор хэсэгт хашлага болон 150 мм (6 инч) зайтайгаар бэхлэгч 
ашиглан тогтооно. 

10. Булангийн ирмэг дээр ус нэвтрэхээс хамгаалах булан төмрийн материалыг далдлахад 
битумын хар цаасыг ашиглана. 

11. Ус нэвтрэхээс хамгаалах булан төмөр цаасыг өргөгдсөн суурь тавцан, хананы 
перпендикуляр хажуу талуудад (гадна булангууд) суурилуулж, гадна булангуудыг дугуй 
болгоно. 

H. Өдөр тутмын битүүмжлэгч ашиглах: 
1. Өдрийн ажил дуусахад түр битүүмж ашиглах ба ажил эхлэх үед битүүмжийг авч ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 
2. Мембраны системийн аль ч хэсгийн доогуур ус урсахаас урьдчилан сэргийлнэ. Үүнд ус 

нэвтрэхээс хамгаалах булан төмөр суурилуулах, битүүмж ашиглах зэрэг ажлууд багтана. 
Боломжтой бол төслийн талбайн хамгийн өндөр цэгээс эхлэн хамгийн доод цэг хүртэл 
ажиллана. 

3. Давирхайлаг шаваасыг ашиглан мембраны ирмэгийг битүүмжилнэ. Мембраны доор ус 
нэвчихээс урьдчилан сэргийлж мембраны битүүмжлэлийг сайтар хийнэ. 

4. Шөнийн битүүмжлэлийг өдрийн битүүмжийн доор байрлуулж, шинэ дээврийг, ил 
гарсан бетонон тавцанд ус чийг шилжихээс сэргийлж ажиллана. 

5. Өдөр тутмын шөнийн битүүмжлэлийг дулаалгын мембраны хэсгээс илүү гарсан 
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байдлаар хийж, давирхайлаг шаваас ашиглан одоо байгаа дээврийн гадаргууг 
битүүмжилнэ. 

6. Угсралтын ажлыг эхлэхээс өмнө ашигласан давирхайлаг шаваас, битүүмжийг хийх 
ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

I. Үер усны нэвчилт тест: 
1. Мембраныг суурилуулахаас өмнө дээврийн ус нэвтрэхгүй мембранд үе усны 

нэвчилтийн тест хийнэ. 
2. Үер усны нэвчилтийн тест хийх хэсэгт бүх ус зайлуулах хэсгийг хааж, дээврийн хэсэгт ус 

тогтоон хамгийн багадаа 24 цаг байлгана. 

3. Нэвчилт үүссэн эсэхийг шалгаж, шаардлагатай засварыг хийнэ. 
 

3.03 ХАМГААЛАЛТТАЙ МЕМБРАНЫГ СУУРИЛУУЛАХ: 

A. Тусгаарлагч цаас; 
1. Ус зайлуулах зориулалттай нийлэг хуудас суурилуулна. 
2. Дээврийн доод цэгээс эхэлж тусгаарлагч хуудсыг хөндлөн дэлгэж, хажуу талдаа хамгийн 

багадаа 150 мм (6 инч) ба төгсгөл хэсэгтээ 150 мм (6 инч) байхаар тохируулна. 
B. Угсармал ус зайлуулагч: 

1. Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу ус зайлуулагчийг суурилуулна. 
2. Ус зайлуулагчийн чиглэлийг тааруулж, хавтгай гадаргуутай байхаар суурилуулна. Ус 

зайлуулагчийг периметр, дээврийн нэвтрэх хэсгүүдэд тааруулан тасална. Хэрэв ус 
зайлуулах давхарга нь доод талдаа полимер бүрээстэй бол мембраны дээд хэсэгт 
тусгаарлагч хуудсыг суурилуулах шаардлагагүй. 

3. Хажуугийн хавтанг төгсгөл, хажуу талд давхцуулж, үндсэн хэсэг ба хучлагыг усны 
урсгалын чиглэлд чиглүүлнэ. 

4. Хажуугийн хавтангуудыг фланцтай, фланцгүй ирмэгүүдээр холбоно. Холбогдсон 
хавтангуудын төгсгөлийг хоёр эгнээтэйгээр холбоно. 

5. Шүүлтүүрийн хучлагын төгсгөлд хоёр эгнээ бүхий тусгаарлагчийн голыг ил гаргана. 
Дараагийн хоёр хавтангийн төгсгөлийг илүү гаргасан хоёр эгнээ голтой давхцуулан 
түгжинэ. 

6. Шүүлтүүр хучлагын ирмэгүүдийг хажуугийн ус зайлуулах хавтангийн хэвтээ хэсгээр 
хамгийн багадаа 225 мм (9 инч), төгсгөл хэсгээр хамгийн багадаа 75 мм (3 инч) зайтай 
давхцал үүсгэхээр тохируулна. 

7. Ус зайлуулах хэсгийн угсралтыг ус зайлуулах материалаар боож, тааруулах чангална. 

8. Ус зайлуулах хэсгийн ил гарсан ирмэгийг шүүлтүүр хучлагаар бооно. 
9. Дараа дараагийн өнгөлгөөний материалыг аль болох хурдан суурилуулж ажиллана. 

C. Дулаалга: 
1. Полистирин тусгаарлагч дулаалгыг хоёр давхар зузаантайгаар ус зайлуулах хэсэгт 

суурилуулна. Хажуугийн эгнээний төгсгөл үе, дээд үеийн холболт хэсгүүдийг шаталсан 
байдлаар холбоно. 

2. Бүх самбарыг хооронд нь нягт холбох ба самбар хоорондын зай 6 мм-ээс ихгүй (1/4 инч) 
зайтай байна. Тусгаарлагчийг тохирох хэмжээгээр тайрч, уклон, хана, өргөгдсөн суурь 
тавцан зэргээс хамгийн багадаа 50мм-ээс ихгүй зайтай суурилуулна. 

D. Шүүлтүүр хучлага ба хавтан: 
1. Ус зайлуулах хэсэг, дулаалгыг бүх талбайд байрлуулсны дараа тогтоосон шүүлтүүр 

хучлагын нэг үеийг дэвсэж, хучлага бүрийг 150 мм (6 инч)-ээр давхцуулан дэвсэнэ. 
2. Дээврийн нэвтрэх хэсгүүд, периметрүүд дэх дулаалгын самбаруудад хучлагыг 50 мм (2 

инч) -ээс 75 мм (3 инч) зайтай давхцал үүсгэн суурилуулна. 
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3. Дулаалгын самбарын төгсгөл хэсгүүдийг периметрийн ирмэг, дээврийн нэвтрэх 
хэсгүүдэд боож чангална. Хучлагын сул хэсгийг дулаалгын самбарын ирмэгээс 300 мм 
(12 инч) илүү гаргана.  

4. Хучлагыг ус зайлуулах хэсэг/ус зайлуулах нүх хүртэл дэвсэнэ. Харин ус зайлуулах хэсэг/ус 
зайлуулах нүхийг таглан усны урсгалыг хааж болохгүй. 

5. Бетон хавтангуудыг шүүлтүүр хучлагыг хамруулан дээврийн бүх талбайгаар 
суурилуулна. Бетон хавтангуудыг зүсэж, тохируулан байрлуулна.  

3.5 ЦЭВЭРЛЭГЭЭ: 
A. Гадаргуу дээрээс хог хаягдал, цавуу, битүүмжлэл зэрэг хог хаягдлыг авна. 
B. Төслийн талбайгаас барилгын хаягдал болон бусад хог хаягдлыг авна. 
C. Барилга/тоног төхөөрөмж/эд ангийн өнгөлгөөний үр дүнд үүссэн битум хог хаягдал, сэв толбыг 

арилгана. 
 
 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 07600 – УС НЭВТРЭХЭЭС ХАМГААЛАХ ТӨМӨР БУЛАН СУУРИЛУУЛАХ 
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ЭНЭ БҮЛЭГТ: 
A. Чийгээс хамгаалах зориулалтаар цех эсвэл ажлын талбайд хэв оруулсан металл цаас. 
B. Энэ бүлэгт тодорхойлсон ажлын төрлүүдэд дараах багтана. 

1. Дээврийн нэвтрэх хэсгүүдэд бэхлэх ханцуй, хананд суурилуулсан ус нэвтрэхээс 
хамгаалах төмөр суурилуулалт. 

2. Парапет малгай төмөр 
3. Ус зайлуулах нүх. 
4. Бусад төрлийн металл хэрэгслүүд. 

 
1.02 АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ: 

A. Үндэсний дээврийн ажил гүйцэтгэгчдийн холбоо (NRCA): NRCA-ийн дээврийн гүйцэтгэл ба ус 
нэвтэрдэггүй болгох ажлын гарын авлага, Тавдугаар хэвлэл, 1997 он. 

B. Металл цаас ба агааржуулалтын ажил гүйцэтгэгчдийн үндэсний холбоо (SMACNA): 
Архитектурын металын цаас ашиглалтын гарын авлага, Дөрөвдүгээр хэвлэл, 1987 он. 

 

1.03 БАТАЛГАА: 
A. Гүйцэтгэгчийн ажлын баталгаат хугацаа: Дээврийн ус нэвтрэхээс хамгаалах булан төмрийн 

ажилд өгөх баталгааг дээврийн мембран угсралтын ажлын баталгааны хэсэг болгон бичгээр 
гаргуулж авна. Уг баталгаа нь ажлыг хүлээлгэн өгснөөс хойш 5 жилийн хугацаатай байх ба 
металл хийцийн эвдрэл, гэмтлийн засварыг хамарсан байна. 

 
 
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

2.01 МЕТАЛЛ ЦААСНЫ МАТЕРИАЛ: 
A. Ган төмөр (бүх шинэ нөхцөлд): 

1. ASTM A167, 302/304, 4 дугаартай дээврийн гүйцэтгэлийн хэмжүүртэй, зөөлөн хавтан 
чанартай байна. 

 
2.03 БЭХЛЭГЧ: 

A. Бэхлэгч эд ангиуд нь ус нэвтрэхээс хамгаалах, зэвэрдэггүй металл цаасны адил металл шинжтэй 
байна. 

B. Ил гарсан бэхлэгч нь өөрөө өөрийгөө битүүмжилдэг, усны хамгаалалттай жийргэвчтэй байна. 
C. Ил гарсан, харагдахуйц тав, эрэг шураг, боолт гэх мэт бэхлэгчийн толгой үйлдвэрлэгчийн 

боловсруулалтын дагуу ижил стандарттай байна; боломжтой бол өнгийг тохируулна. 

D. Механик бэхлэгч: 
1. Ашигласан материалын Бүлэг 02072 
2. Угаагч: Гагнасан резинэн битүүмжлэх жийргэвчтэй ган угаагч. 
3. Эрэг шураг: өөрөө зүсдэг, металл хэлбэртэй бэхлэгчтэй нийцэх материалтай байна. 
4. Тав: Металл цаасны үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу заасан хэмжээ, төрөл, зэвэрдэггүй 

ган материал хийцтэй төгсгөл, толгой, иштэй байна.  
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2.04 ХОЛБОГДОХ МАТЕРИАЛУУД: 
A. Гагнуур: 

1. ASTM B 32, хайлшийн зэрэглэл 58, 50 хувь цагаан тугалга, 50 хувь хар тугалга. 
2. Ган төмөртэй ашиглах: 60‐40 цагаан тугалга/хар тугалга, ASTM B 32. 

B. Гагнуурын давирхай: 
1. Фосфорын хүчлийн төрөл, үйлдвэрлэгчийн стандарт. 
2. Ган төмөрт ашиглах: Цайруулсан металлгадаргуу дээр давирхай хэрэглэхээс бусад үед 

хүчил-хлоридын төрлийн давирхай ашиглана. 
C. Үе давхарга (Булан төмөр): WR Grace брендийн "Ice & Water Shield" гэх мэт резинэн асфальт 

цаас ашиглана. 
D. Цавууны материал: Усны хамгаалалттай, цаг агаарт тэсвэртэй төмөрт ашиглагдах төрлүүд. 
E. Металл дагалдах хэрэгсэл: Угсралтын ажилд шаардагдах металл хомут, оосор, зангуу хийх 

төхөөрөмж байх. Суурилуулалт хийж буй материалтай нийцсэн байх, зэвэрдэггүй байх, 
гүйцэтгэлд шаардлагатай хэмжээ, үзүүлэлттэй байх. 

F. Битүүмжлэгч: 
1. Төрөл А: Pecora Corp., брендийн “Dynatrol I” полиуритан битүүмжлэгч, металлхийцтэй 

адил өнгөтэй байхаар тааруулах. 
2. Төрөл B: Хөдөлгөөнт биетэд ашиглах силикон битүүмжлэгчийг металлаас гадаргууг 

хооронд битүүмж хийх битүүмжлэгч (металлирмэг, хамгаалах төмөр) ашиглана. 
Тухайлбал, Pecora Corp. брендийн "895 Silicone Building Sealant" бүтээгдэхүүн байна. 
Металлын өнгийг тохируулна. 

3. Төрөл C: Өөрөө наалддаг эластомерийн бутил скоч, 1/8 инч (3 мм) ба 3/8 инч (9 мм) 
хэмжээтэй, Pecora Corp. брендийн "Extru ‐ Seal" бүтээгдэхүүн. 

G. Зуурмаг – ус нэвтрэхээс хамгаалах суурин төмөр: 
1. Хурдан тохируулга хийх хурал, Инженерүүдийн корпусын тодорхойлолт CRDC621, Төрөл 

D. 
2. Зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн: Sonneborn Building Products брендийн "SonoGrout 10K" 

эсвэл бусад дүйцэхүйц зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн байна. 

H. Шингэн битүүмжлэгч: 
1. Дээврийн систем үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөгдсөн шингэн полиуретан битүүмжлэгч. 
2. Зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүнүүд: 

a. U.S. Intec брендийн "Quick pitch sealer". 
b. Firestone брендийн "Pourable Sealer S‐10". 

I. Бэхэлгээ хийх хашлага төмөр: 3 мм (1/8 инч) зузаантай, 25мм (1 инч) өргөнтэй хавтгай, 
үйлдвэрээс нүхэлж цоолсон ([6mm, 9mm [1/4 инч, 3/8 инч]), төвдөө 150 мм (6 инч) зайтай,  
TruFast Corp. брендийн "TB 125", Olympic брендийн "Flat Bar" бүтээгдэхүүн байна. 

J. Ган хомут: Dynamic Fastener брендийн "Make‐A-Clamp Kit", 800/821-5448 зэрэг ган хомут 
ашиглана. 

 

2.05 Угсралт- Ерөнхий агуулга: 
A. SMACNA-ын архитектурын металын цаас ашиглах гарын авлага, аж үйлдвэрлэлийн хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн практик, цехэд бэлтгэсэн зураглалын дагуу угсрах ажлыг гүйцэтгэнэ. 
B. Материалын үйлдвэрлэгчийн заавар, зөвлөмжийн дагуу материалыг хэлбэржүүлнэ. 
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C. Угсрах ажлыг аль болох хийж ажиллана. Металл ирмэг, хананд ус нэвтрэхээс хамгаалах 
зорилгоор төмөр булан суурилуулах, малгай тагийн гадна дотрыг угсарна. 

D. Ус нэвтрэх, эвдэрч гэмтэх, муудахаас урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар угсарч үйлдвэрлэнэ. 
Цутгамалд тохируулж биежүүлнэ. 

E. Суурилуулалтын дараа металын биет чанарт өөрчлөлт, тахийлт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор суналт, агшилт зэргийг харгалзан харилцан холболт хийгддэг металлуудад өнцөг 
бүхий нугалаа хийнэ. 

F. Шулуун шугам, хурц өнцөг, гөлгөр мурийлт, тэгш түвшинтэй материалуудыг бий болгоно. 
Тахийлт үүсэх, багаж хэрэгсэлд гэмтэл учруулах, хэлбэр алдахаас зайлсхийж ажиллана.  

G. Арын ирмэгийг ил гарсан ирмэгийн ар хэсэгт нугалж эмжээрлэнэ. 
H. Холбоо хэсгүүдийн давхцал хамгийн багадаа 25 мм (1 инч) байна. Бэхжүүлсэн хийц болгох 

холбоосыг тавлаж, гагнана. 
I. Металлд судал үүсгэх: 

1. Хавтгай түгжээ ашиглан металл цаасанд хөдөлгөөнгүй судал бий үүсгэнэ. 

2. Ган төмөр: Тав, силикон битүүмжлэгчээр урьдчилан бэлтгэсэн металл давхаргыг 
битүүмжилнэ. 

3. Хөнгөн цагаанаас бусад метал: Цагаан тугалганы ирмэгэнд судал үүсгэж гагнана. 
J. Өргөтгөл хийх журам: давхцал үүсгэх боломжгүй, ус нэвтрэхээс хамгаалах боломжгүй 

тохиолдолд харилцан хэлхэлдсэн 25 мм (1 инч)-ээс багагүй гүнтэй, давирхайлаг бодисоор 
битүүмжлэл хийгдсэн фланцаас бүрдсэн өргөтгөл холбоосыг хийнэ. 

K. Битүүмжлэгч холбоос: ажлыг зохих шаардлагын дагуу гүйцэтгэхэд хөдөлгөөнт, өргөтгөл бус 
хэлбэрийн холбоос шаардлагатай тохиолдолд эласомерик битүүмжлэгчийг SMACNA 
стандартын дагуу ашиглаж металлд хэлбэржүүлнэ. 

 

2.06 ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ЭД АНГИУД: 
A. Хананд суурилуулсан ус нэвтрэхээс хамгаалагдсан төмөр булан: Хамгийн багадаа 3м (10 фут) 

урттай, хамгийн багадаа 0.635mm (24 gauge) ган төмөр хийцтэй байна. Ханан дээр хоёр 
тохиргоог ашиглана. 

B. Парапет малгай төмөр: Хамгийн багадаа 3м (10 фут) урттай 24 gauge ган төмөр хийцтэй байна. 
Хамгийн бага хөлийг 0.7м (2 фут) байхаар дотоод болон гадна талын буланг тасралтгүй нэг 
хэсэгт үйлдвэрлэнэ. Суурилуулалтаас өмнө давхцал үүсгэж, тавлаж, битүүмжилнэ. 

C. Тасралтгүй клит: Тасралтгүй үргэлжлэх налуу, ижил төстэй суурь материал, Fascia, ашиглахад 
бэлэн байгаа зэргэлдээх металл зүйлийн хүнд даацын gauge байна. 

D. Дээврийн нэвтрэх хэсгүүдэд ус нэвтрэхээс хамгаалах хаалт: 0.635 (24 gauge) ган төмөр. 
Хажуугийн ирмэгийн дээд хэсгийг 6мм (1/4 инч), 100 мм (4 инч) дугуй булантай фланцаар хийнэ. 
Дээврийн нэвтрэх элементийн тал бүрт 50мм (2 инч), 150 мм (6 инч) өндөртэй байхаар 
тохируулна. 

E. Ус зайлуулах нүх: Хамгийн багадаа 0.635 мм (24 gauge) ган төмөр. 
 
 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 

3.01 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ: 
A. Металл цаасны ажлыг гүйцэтгэхэд цутгамлыг шаардлагатай хэмжээнд гөлгөр, цэвэр 

гадаргуутай болсон эсэхийг шалгана. 
B. Хана дагуу суурилуулсан уснаас хамгаалах төмөр, хадаас, булан зэрэгт ашиглах металл цаасыг 
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зөв суурилсан ба хөрс шороо, цементгүй цэвэрхэн байгаа эсэхийг шалгана. 

C. Металл цаасны ажлыг шаардсан нөхцөл байдал үүсээгүй бол эхлүүлэхгүй. 
 

3.02 СУУРИЛУУЛАЛТ: 
A. Металл цаасыг шулуун шугам, дээш боссон, хурц өнцөгтэй, гадаргууг ямарваа нэгэн даралт 

өгөгдөөгүй, хазайлт мурийлтгүй байхаар суурилуулна. Металл цаасны ил гарсан ирмэгийг 6мм 
(1/4 инч) хэмжээтэйгээр нугалж харагдах байдлыг далд болгоно. Ажлыг гүйцэтгэсний дараа цаг 
агаарын бүх нөхцөлд ус хуримтлагдах, нэвчихээс хамгаалагдсан байна. Угсармал булан, 
шилжүүлэгчийг чиглэл, өндөр, хаяа, огтлолцлууд зэрэгт өөрчлөлт хийгдэхэд ашиглах 
шаардлагатай. Холболт хийгдсэн булан тохойгоос 300 мм 12 (инч) багагүй ба 1 м (3 фут) ихгүй 
байхаар хийнэ. Давхцал үүсгэх хэсгийг 25 мм (1 инч) зайтай тохируулах ба дараах хэсгүүдэд тав, 
гагнуур хийгдсэн байна. Үүнд: угсармал булан, шилжүүлэгч, өндөр, чиглэл, хаяанд гарсан 
өөрчлөлтүүд, огтлолцол зэрэг багтана. 

B. Салхины нөлөөлөл, тэнцвэр алдан хазайх зэргээс эвдрэл, гажилт үүсэхээс сэргийлж нэгжүүдийг 
найдвартай анкорлоно. Металл нэгжийн дулааны тэлэлтийг хангана; боломжтой тохиолдолд 
бэхэлгээг далдална; нэгжийг заасан шугамын дагуу шулуун, түвшинд тохируулна. Давхцал, 
холбоос, судал зэргийг ус үл нэвтрэх, цаг агаараас бусад нөхцөлөөс хамгаалагдсан байхаар 
гүйцэтгэнэ. 

C. Тусгаарлалтууд: Металл биетийг металлтай биеттэй зохицдоггүй, зэв үүсгэдэг үе давхаргад 
цайрын хромат, битум үе давхар тусгаарлалт хийх ба үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу бусад 
газруудад шаардлагатай тусгаарлалтуудыг хийнэ. Дээврийн системд тохирохгүй материалыг 
ашиглахгүй. 

D. Тасралтгүй үргэлжлэх клит: Хайрга хамгаалагч, fascia, малгайн төмөр зэрэг ил гарсан хэсгүүдэд 
тасралтгүй үргэлжлэх клитыг босоо хэлбэртэй бэхлэгч ашиглан 150 мм (6 инч) байхаар 
тохируулна. Булан тус бүрээс 3 м (10 фут), бэхэлгээг 75 мм (3 инч) зайтай суурилуулна. 

E. Хананд ус нэвтрэхээс хамгаалах зорилгоор төмөр хамгаалалт хийх: 
1. Тоног төхөөрөмжийн хайрцагны фланцын доод хэсэгт, парапет хана дагуу суурилуулна. 
2. Хамгаалалтыг 150мм (6 инч) зайтай байхаар өөрөө зүсэх шураг ашиглан суурилуулна. 
3. Шинээр хамгаалалтын төмөр зүсэж хүлээн авах хэсгийг суурилуулна. Хүлээн авах хэсгийг 

300 мм (12 инч) зайтай бэхэлнэ. Б төрлийн битүүмжлэгч ашиглан хүлээн авах 
хэсэг/хамгаалах төмрийн дээд ирмэгийг битүүмжилнэ. 

4. Хүлээн авах хэсэг, уснаас хамгаалах төмрийн давхцах хэсгийг хамгийн багадаа 100 мм (4 
инч) байхаар суурилуулна. Б төрлийн битүүмжлэгч ашиглана. 

5. Одоогийн байгаа усны хамгаалалтыг шинээр солино. Шинээр суурилуулах 
хамгаалалтын төмрийг 150 мм (6 инч) зайтай, өөрөө зүсдэг эрэг шураг ашиглан бэхэлнэ.  

6. Салхины зүсэгчийг бэхлэгчээс бэхлэгч хэсгээс 600мм (24 инч) зайтай байхаар 
суурилуулна. 

F. Дээврийн нэвтрэх хэсгийг хамгаалах суурин төмөр: 
1. Фланцын дээд, доод буланд прайм хийнэ. 
2. Фланцыг тэгш хэмтэй дээврийн мембран үе давхаргад суурилуулж бэхэлнэ. 
3. Нэвтрэх хэсгийн хамгаалалтын бүс төмрийг дээд хэсгээс 25 мм (1 инч) зайтай агшиж 

сунадаггүй цементээр дүүргэнэ. Үлдсэн хэсгийг шингэн битүүмжлэгчээр дүүргэнэ. 

4. Шүхэр хэлбэртэй уснаас хамгаалах төмөр, таг суурилуулна. 
G. Дээврийн нэвтрэх хэсгийн таг, шүхэр хэлбэртэй ус нэвтрэхээс хамгаалах төмөр суурилуулна: 
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1. Ус нэвтэрдэггүй таг, шүхэр хэлбэртэй хамгаалалтыг дээврийн нэвтрэлтийн хэсэг болох 
шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн тулгуур, ус нэвтрэлтээс хамгаалах бүс төмөр дээгүүр 
суурилуулна. 

2. Дээврийн дугуй хэлбэртэй, шугам хоолойн нэвтрэлтүүд: 
a. В төрлийн битүүмжлэгчээр шүхэр хэлбэртэй хамгаалалтад ашиглана. 
b. Бүх холбоос, судал давхаргыг бүрэн гагнаж, төслийн зургийн дагуу суурилуулна. 
c. Хомутыг чангална. 
d. В төрлийн битүүмжлэгчээр шүхэр хэлбэртэй хамгаалалтын дээд хэсгийг 

битүүмжилнэ. 

H. Ус зайлуулах нүх: 
1. Талбайд мембраныг байршуулсны дараа хананд ус зайлуулах металл төмрийн оролтыг 

суурилуулна. Ус зайлуулах нүхийг давирхайлаг дээврийн шаваас цементийн түвшинтэй 
зэрэгцүүлэн байрлуулж, нүхний фланцыг хана болон тавцанд бэхэлнэ. 

2. Ус зайлуулах нүхний фланцыг хамгаалалтаар далдална. 
3. B төрлийн битүүмжлэгч ашиглан ус зайлуулах нүхний ойролцоо хана оролт хоёрын 

хооронд үүссэн нүх сүвийг битүүмжилнэ. 
4. Ус гарах хэсэгт хүлээн авах “splash block” хэсгийг суурилуулна. Тус хэсгийг дээврийн 

түвшинд хамгаалалтын дэвсгэр дээр суурилуулна. 

5. Ус зайлуулах нүхэнд дамжуулах хоолойн амыг холбоно. 
I. Парапет малгай 

1. Дээврийн хэсэгт эерэг налуу үүсгэх (хамгийн багадаа 8% [1 инч]) зорилгоор модон суурь 
давхаргыг шинээр суурилуулна. 

2. Модон үе давхаргад ус нэвтрэхээс хамгаалах мембраныг нааж, ханын дээд хэсгээс 
хамгийн багадаа 25 мм (1 инч) илүү гарсан байхаар хийнэ. Давхцах хажуугийн хэсгийг 
хамгийн багадаа 75 мм (3 инч) байхаар тохируулж, мембраныг гадна талын босоо 
нүүрэн дээр бэхэлнэ. 

3. Сегмент хооронд 13мм (1/2 ‐ инч) зайтай байх боломжийг бүрдүүлж төмөр малгай 
суулгана. Малгайг клитэд бэхэлж, дотоод fascia-аас дамжин 600мм (24 инч) зайтай 
байхаар томруулсан нүхэнд бэхлэгчийг суурилуулна. 

4. Неопренийн угаагчаар тохирох бэхлэгчийг суурилуулж, сегмент хооронд хамгаалах 
хэсгийг суурилуулна. 

5. Битүүмжилсэн, тавласан хажуугаар чиглэл, ханын хэмжээ, өндөрлөгт гарсан 
өөрчлөлтүүдийн шилжилтийг тохируулна.  

 
3.03 ЦЭВЭРЛЭГЭЭ: 

A. Давирхай болон үлдэгдэл хүчил зэргийг хүнсний содоор саармагжуулж, усаар угааж цэвэрлэнэ. 
Ажлын байрыг ямарваа нэгэн толбо, хог хаягдлаас ангид цэвэр байлгана. 

B. Ил гарсан металлын гадаргууг цэвэрлэж, металлын зэврэлт, эвдрэл гэмтэл учруулах бодисыг 
цэвэрлэнэ. Металлыг гэмтсэн газарт будна (тохирох өнгөөр будах). 

 
 

ХЭСГИЙН ТӨГСГӨЛ 
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БҮЛЭГ 17000 – ЦАХИЛГААН МЕХАНИКИЙН ТҮР ХЯЗГААРЛАЛТУУД 
 
 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ – ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА 
 

1.01 ЭНЭ БҮЛЭГТ: 
A. Шаардлагатай үед сэнс, дээврийн гэрэл, HVAC нэгж болон бусад цахилгаан хэрэгслийн 

холболтыг түр хугацаанд салгах буюу хязгаарлалт хийх ба цахилгаан холбооны төхөөрөмжийн 
утас шугамыг таслахгүй. 

B. Механик нэгж, нэгжийн салгалт, дахин залгалт зэрэг зураглалд заасан механик нэгжийн 
холболтуудад тест хийх ба засварын ажлын үр дүнд үүссэн дутагдлыг залруулах тест хийнэ. 

C. Гүйцэтгэгч нь ус нэвтэрдэггүй шугам хоолой, кабелийн тулгуур, кабелийн хоолойг шинээр 
суурилуулна. 

D. Урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл аваагүй бол цахилгаан холбооны хэрэгслийг зөөж, салгаж 
болохгүй. Харилцаа холбооны хэрэгслийг салгаж, барилгын үйл ажиллагаанаас хол байршуулах 
бөгөөд Гүйцэтгэгч тэдгээрийг дахин суурилуулна. 

E. Гүйцэтгэгч нь харилцаа холбооны хэрэгслүүдэд аль болох саад учруулахгүй байхаар ажлыг 
зохицуулна. Барилгын ажлын хуваарьт харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн аливаа хэсгийг 
хоёр цагаас илүү хугацаагаар шилжүүлэх, салгахгүй бөгөөд бүх холбооны хэрэгслийн дөрөвний 
нэгээс илүүгүй хэсгийг нэг зэрэг нүүлгэж, салгаж болно. 

 
1.02 ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ: 

A. Гүйцэтгэгч нь мэргэшсэн, тусгай зөвшөөрөлтэй механикийг ажиллуулна. 
B. Гүйцэтгэгч нь зөвхөн батлагдсан барилгын ажлын хуваарьт заасны дагуу тоног төхөөрөмжийг 

салгах ба тоног төхөөрөмжийн ойролцоо хэсэгт дээврийн ажлыг гүйцэтгэхдээ салгаж ажиллана. 
C. Дахин суурилуулсны дараа хэсэг бүрийг бүрэн ажиллагаатай болгоно. Хэсэг тус бүрийг унтраах 

хугацааг Гэрээлэгчийн төлөөлөгч бичгээр зөвшөөрөл олгоогүй бол унтраах хугацааг дөрвөн 
цагаар хязгаарлагдана. 

D. Холболтыг салгахаас өмнө Post FM болон чанарын баталгаажуулалтын байцаагчид 48 цагийн 
өмнө мэдэгдэл хүргүүлнэ.  

 

1.03 ТЕСТ ХИЙХ: 
A. Дээврийн ажил эхлэхээс өмнө Гүйцэтгэгч нь өөрийн бүх тоног төхөөрөмжийг чанарын 

баталгаажуулалтын байцаагчийн дэргэд тест хийж шалгана. 
B. Ер бусын дуу чимээ үүссэн зэрэг үйл ажиллагаанд үүссэн бүх дутагдлыг тэмдэглэж, бүртгэл 

хөтөлнө. 
C. Гүйцэтгэгч нь нэгж тус бүрийг дахин суурилуулж дууссаны дараа чанарын баталгаажуулалтын 

байцаагчийн дэргэд тэдгээрийн ажиллагааг дахин шалгана. 
D. Анхан шатны туршилтад бүртгэн тэмдэглээгүй аливаа алдаа дутагдлыг Гүйцэтгэгч өөрийн 

зардлаар засч залруулна. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ – БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
 

2.01 БАРАА МАТЕРИАЛУУД: 
A. Өргөгдсөн суурь тавцан, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах хөл зэрэгт хийсэн өөрчлөлттэй 

холбоотойгоор шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл болон нэмэлт материалыг тухайн тоног 
төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчдийн зааврын дагуу, захиргааны дүрэмд шаардсаны дагуу ашиглах 
ба тэдгээр нь хэрэглэж буй материалын төрөл, хэмжээ, зузаан, чанартай адил байна. 

 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ - ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 

3.01 САЛГАЛТ: 
A. Хэлхээг хяналттай тэмдэглэгээ, бүртгэлийн журмын дагуу байрлуулна. Хязгаарлалт хийхээс 

өмнө панел, тоног төхөөрөмжийн бүх эх үүсвэрийг баталгаажуулна. Унтраасан эрчим хүчний 
хэлхээнд тэмдэглэгээ хийнэ. 

B. Тоног төхөөрөмж, панел, дамжуулагч, кабель шугам, терминал зэргийг салгахаас өмнө тоног 
төхөөрөмжийг нэг бүрчлэн тодорхойлно. Энэ мэдээллийг тоног төхөөрөмжийн хэсэг тус бүрээр 
бэлтгэсэн терминалын холболтын хуваарьт тэмдэглэнэ. Тэмдэглэгээ нь шилэн кабелийн шошго, 
утас, терминалын тэмдэглэгээ зэрэг аж үйлдвэрлэлийн стандарт тэмдэглэгээны дагуу тэмдэглэх 
ба тэдгээрийн материалыг Thomas and Betts болон түүнтэй адил брендийн материалаар хийх. 
Тэмдэглэгээ нь ажлын орчин дахь ус чийг, химийн бодисын нөлөөнөөс хамгаалагдсан байна. 

C. Хязгаарлалт хийсэн кабелийн төгсгөл ба дамжуулагчийг ус чийг, борооноос хамгаална. 
D. Хязгаарлалт хийгдсэний дараа тоног төхөөрөмж, материалыг дээврийн болон ус нэвтрэхээс 

хамгаалах материалын суурилуулах ажлыг гүйцэтгэх орчныг бүрдүүлэх зорилгоор зохих зайд 
байршуулна. 

 
3.01 ДАХИН СУУРИЛУУЛАЛТ: 

A. Хязгаарлалт хийсний дараа зураглалын дагуу дээврийн өргөгдсөн суурь тавцан, тулгуур, 
дээвэрлэх, ус нэвтрэхээс хамгаалах материалыг шинээр суурилуулах орчныг бүрдүүлэх 
зорилгоор тоног төхөөрөмжийг зохих зайд байршуулна.  

B. Хөдөлгөж буй тоног төхөөрөмжүүдийн хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор фанерь ашиглах. 
C. Ямар ч нөхцөлд суурилуулсан барилгын дээврийн хэсэг, гэрээнд заагаагүй залгаа дээврийн 

хэсэгт тоног төхөөрөмжийг хадгалахгүй. 
D. Тоног төхөөрөмжийн тулгуурыг суурилуулсны дараа (шаардлагатай бол) тоног төхөөрөмжийг 

тулгуур дээр дахин тохируулна. Шугам хоолой, цахилгаан утсыг дахин холбох, төхөөрөмжийг 
дахин ажиллуулах ажлыг Гүйцэтгэгч гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэгч нь бүх дамжуулах шугам хоолойд 
хийгдсэн өөрчлөлт, өргөтгөлийн ажлыг Эзэмшигч талаас ямар нэгэн нэмэлт зардалгүй 
гаргуулахгүйгээр гүйцэтгэнэ. 

E. Нэгжийг тэгш хэмтэй, ямарваа нэгэн чичиргээ үүсгэхээргүй суурилуулах ба тоног төхөөрөмжийн 
үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу суурилуулна. 

 
3.03 ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ 

A. Тоног төхөөрөмжийг "ажиллагаатай " гэж тэмдэглэхээс өмнө тоног төхөөрөмж, удирдлагын 
хэвийн ажиллагааг шалгана. Энэхүү шалгалтыг гурван удаагийн бүрэн мөчлөгөөр гүйцэтгэнэ. 
Туршилтын явцад гарсан аливаа дутагдлыг засаж залруулах ба тоног төхөөрөмжийг гурван 
удаагийн бүрэн мөчлөгөөр амжилттай ажиллах хүртэл туршиж үзнэ. Туршилтын дараа тоног 
төхөөрөмжийг "ажиллагаатай" гэж тэмдэглэнэ. 
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