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Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w
niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równowaŜny”, co oznacza, Ŝe dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niŜ opisywanym w dokumentacji tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować
urządzenia i materiały równowaŜne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, Ŝe
oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji
technicznej.
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ST 1. Roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu
odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt i narzędzia
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane
w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i
obsługiwane przez przeszkolone osoby.
NARZĘDZIA:
•
Młotki, przecinaki, kilofy.
•
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
•
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.
•
Liny stalowe do transportu elementów.
•
Wózki i taczki.
•
Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:
•
SpręŜarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.
•
Samochody - wywrotki.
•
Przenośniki taśmowe.
•
Ładowarka.
•
Koparka.
•
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
•
Dźwigi samojezdne
4. Transport materiałów
Transport materiałów z rozbiórki wykonany moŜe być dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem
mechanicznego załadunku. PrzewoŜone ładunki naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i pyleniem na trasie
przejazdu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki moŜna
wykonywać przy uŜyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. NaleŜy zwrócić szczególną
uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie
ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe słuŜące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla
pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do wywoŜenia odpadów stosować w zaleŜności od posiadanych
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Zakład Usług
Inwestycyjnych
ul. Mehoffera 20
64-100 Leszno

Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 9 – modernizacja kuchni
Lokalizacja: Leszno ul. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego 57
Inwestor: Miasto Leszno – Wydział Edukacji
Adres inwestora: ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

Strona 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U NR 47 poz. 401).
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku naleŜy w pierwszej kolejności przygotować oraz
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o
groŜącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach
rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości,
kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do uŜycia w czasie
trwania robót, datę załoŜenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i
Ŝycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo Ŝycia lub zdrowia
zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych moŜna przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót
rozbiórkowych naleŜy wykonać tzw. Roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie
stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować
się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.3. Roboty rozbiórkowe
W skład zadania wchodzi rozbiórka :
•
części ścianek działowych
•
wykucie stolarki okiennej i drzwiowej
•
posadzek i podkładu betonowego
•
skucie tynków wewnętrznych
5.4. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady naleŜy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeŜeli jest to
niemoŜliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych naleŜy je unieszkodliwić oraz wywieź
na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SP „Wymagania ogólne”.
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji
oraz z projektem rozbiórki. Zgodność naleŜy potwierdzić w formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu
kolejnego etapu rozbiórki naleŜy dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba
kontroli, jak równieŜ forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny być dostosowane do
rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wg. przedmiaru
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami InŜyniera.
8.2. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Sposób płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót rozbiórkowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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10. Przepisy związane.
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, Ŝe
Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów) w tym:
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U NR 47 poz. 401).
•
Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty budowlane – wyd.
ARKADY.

ST 2. Roboty tynkarskie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie tynków obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1 Ogólne informacje
UŜyte materiały powinny być zgodne z Projektem. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być
wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli
lub atest.
Materiały uŜyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
Jakość materiałów powinna być potwierdzona atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności z PN, lub
aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.
Prace naleŜy prowadzić z uŜyciem rusztowań systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania naleŜy ustawić w
sposób umoŜliwiający prowadzenie robót. MontaŜ rusztowania moŜe być wykonany wyłącznie przez osoby
legitymujące się aktualnym świadectwem ukończenia kursu dla monterów rusztowań.
2.2 Materiały
•
•
•

Woda
Gotowa zaprawa tynkarska cementowo – wapienna , cementowa lub cement , wapno i piasek
Gładź do robót zewnętrznych i wewnętrznych

2.3 Wymagania
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•
Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe” lub aprobatom technicznym
•
Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
•
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.
•
Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
•
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997
„Cementy powszechnego uŜytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.
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Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. NaleŜy uŜyć wodę wodociągową z przyłącza na
terenie obiektu .
Piasek
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw
budowlanych”, a w szczególności:
•
nie zawierać domieszek ograniczonych,
•
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty odmiany 2.
Gładź
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów.
Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami
uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i
o dobrej przyczepności do podłoŜa. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do uŜycia. Dane techniczne:
Masa ok. 25 kg/worek
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,80 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie ≥1,5 MPa
Zalecana grubość 3÷8 mm
ZuŜycie ok. 6,5 kg/m² przy grubości tynku 5 mmCzas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zaleŜnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji)
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niŜ 5 Mpa,
• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm- 0%,
• początek wiązania po 30-60 min.,
• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.
3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przenośnych zbiorników na wodę.
4. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
• Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SP „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej
specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Tynki naleŜy wykonywać w
temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych
temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. Zaleca
się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym
niŜ dwie godziny dziennie.
5.2. Przygotowanie podłoŜy
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. Badanie
podłoŜa następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania
(skrobania) oraz zwilŜania, a takŜe aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoŜa podczas prac
budowlanych moŜe mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). NaleŜy pamiętać
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. PodłoŜe pod tynk musi być:
• równe,
• nośne i mocne,
• wystarczająco stabilne,
• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilŜane),
• szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
• wolne od wykwitów,
• nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5°C.
OstrzeŜenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich,
wskazać moŜliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych
problemów.
5.3. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoŜa.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej
naleŜy posłuŜyć się próbą ścierania, drapania lub zwilŜania. Próba ścierania przeprowadzana jest przez
przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego,
ostrego przedmiotu. Chłonność podłoŜa i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilŜania. Próba
zwilŜania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być
wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt duŜych róŜnic w
grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed
lico muru - przed nałoŜeniem tynku naleŜy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoŜa,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. NaleŜy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. JeŜeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, naleŜy ustalić dokładnie przyczynę powstawania
wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie
chłoną wodę podłoŜa ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania.
Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
5.4. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoŜe pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa
od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w
momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juŜ wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby
odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Przestrzegać
wskazówek producenta dla kaŜdego rodzaju tynku..
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.
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Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuŜ długości i wysokości ściany.
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub
stalowe.
Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia
stoŜka.
Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość
narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wykonuje się za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Wykonanie gładzi.
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i
rozprowadza się pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zaleŜnie od
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.
5.6. Wykonanie tynków gipsowych
Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i
określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej
powierzchni powinien być ściśle związany z podłoŜem, a przy tynkach wielowarstwowych równieŜ poszczególne
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
5.7. Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę naleŜy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed
wykonaniem gładzi wypełnić duŜe ubytki w podłoŜu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności
naleŜy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności naleŜy ponownie cienko
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, moŜna rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi,
wykonaną gładź naleŜy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin
zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SP „Wymaganiach ogólnych”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych
do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i
zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umoŜliwiający ocenę wszystkich wymagań a w
szczególności:
•
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
•
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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prawidłowości przygotowania podłoŜy,
przyczepności tynków do podłoŜa,
grubości tynków,
wyglądu powierzchni tynków,
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych.
8. Odbiór robót
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami InŜyniera.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od
jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.
8.4. Odbiór końcowy
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•
pionowego - nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
•
poziomego - nie większe niŜ 3mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
•
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoŜa, pilśni itp.,
•
trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
•
ocenę wyników badań,
•
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
•
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych,
• wykonanie tynków gipsowych,
• wykonanie gładzi gipsowych,
10. Przepisy związane
10.1. Normy
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, Ŝe
Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów).
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastąpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za
pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoŜa
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

ST 3. Posadzki z płytek
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek z płytek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Płytki, kleje, zaprawy
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawce lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki gresowe musza odpowiadać
wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wyszczególniono:
Płytki gresowe antypoślizgowe 30/30 gat I
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przedstawić Zamawiającemu próbki materiałów do akceptacji nawet w
przypadku stosowania materiału zgodnego z Dokumentacją Projektową lub ST.
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2.2. Cokoły
Cokoły wykonać z płytek odpowiednio do posadzki na wys. 10cm w pomieszczeniach socjalnych
W pomieszczeniach kuchennych wykonać cokół wys 10 cm zaokrąglony z blachy nierdzewnej gr. 1mm z
odgięciami pod płytki ścienne i posadzkowe , cokół zamontować na wyobleniu z zaprawy cementowej
2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw moŜna stosować wodę z ujęć wodociągowych. Woda do zapraw powinna być
„odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.4.Deklaracja zgodności
Do kaŜdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów.
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan, okres, w którym wyprodukowano dana partie
materiału.
3. Sprzęt
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez
producenta preparatu naleŜy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez InŜyniera. Wykonawca winien
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podłoŜa betonowego.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
4. Transport materiałów
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem moŜności
ułoŜenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać naleŜy wszystkich wymagań zawartych w
kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. NaleŜy przestrzegać temperatur podłoŜa, otoczenia i materiałów
podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niŜsze niŜ +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyŜej
panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w
czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa.
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym naleŜy wykonać szczeliny
dylatacyjne:
•
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
•
oddzielające fragmenty podłogi o róŜnych wymiarach,
•
w miejscach styku podłóg o róŜnej konstrukcji,
•
przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu.
JeŜeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z załoŜonym spadkiem. Zaprawę
cementową naleŜy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową naleŜy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między
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listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie
wilgotnym.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki przy czym naleŜy go
wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułoŜeniu zbrojenia
uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.
5.3. Wykonywanie posadzek
Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który powinien określać konstrukcje podłogi,
wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien teŜ określać wielkość
spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Do wykonania posadzek z płytek gresowych i granitoresowych moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. Temperaturę
tę naleŜy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia
zaprawy. Materiały uŜywane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeŜeli
projekt nie przewiduje inaczej.
Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio
przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości.
Do wypełnienia spoin moŜna po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być
zwilŜona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem,
powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa naleŜy usunąć niezwłocznie w czasie układania
płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o określonym w projekcie
spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie
powinny wynosić więcej niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki.
6. Kontrola jakości robót
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek naleŜy sprawdzić:
•
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
•
gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
•
jednolitość barwy,
•
stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
•
prawidłowość zachowania kształtu (nie moŜe występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
•
prawidłowość zachowania wymiarów.
•
prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
•
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej.
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:
•
nasiąkliwością nie większą niŜ 3%,
2
•
wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm ,
•
twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,
3
•
ścieralnością mniejszą niŜ 150 mm ,
•
odpornością termiczną,
•
mrozoodpornością.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
•
długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
•
grubość płytek ±5%,
•
prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
•
prostopadłość ±0,6%,
•
wypaczenia krawędzi ±0,5%.
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montaŜowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
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Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
•
mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),
•
elastycznością,
•
odpornością na wilgoć,
•
przyczepnością ok. 1,1 MPa,
•
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
•
czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
•
mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),,
•
elastycznością,
•
odpornością na wilgoć,
•
czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki.
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu.
8. Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami InŜyniera.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
•
po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego,
•
podczas układania podkładu,
•
po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
•
jakości zastosowanych materiałów,
•
grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
•
równości, zgodności z załoŜonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu:
±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
•
prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
•
poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
•
ocenę wyglądu zewnętrznego,
•
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,
•
dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
•
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny załoŜonego spadku nie moŜe być większe niŜ ±5 mm na
całej długości pomieszczenia,
•
spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie moŜe wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej
długości pomieszczenia,
•
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
•
ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
•
ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
•
jakości zastosowanych materiałów,
•
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,
• wykonanie posadzki z płytek
Płaci się za ustaloną ilość [m] cokolików z płytek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
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•
•
•

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,
wykonanie cokolików przy posadzkach z płytek,

10. Przepisy związane
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, Ŝe
Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów).
•
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
•
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
•
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
•
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
•
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
•
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
•
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
•
PN-EN 163: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
• PN-EN 14411:2005
Płytki gres nieszkliwione
• PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
ST 4. Stolarka
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami
2.1. Okucia budowlane
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.
2.2. Szkło
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.3. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3.

Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4.

Transport
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KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
5.1.1.
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
5.1.2
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniŜej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba
punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań
zamocowań
wysokość
szerokość
w nadproŜu i progu na stojaka
Do 150
do 150
4
nie mocuje się
po 2
150±200
6
po 2
po 2
powyŜej 200
8
po 3
po 2
PowyŜej 150
do 150
6
nie mocuje się
po 3
150±200
8
po 1
po 3
powyŜej 200
100
po 2
po 3
5.1.3.
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach
• Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.
• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym
• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
• Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3
mm.
• RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.
• OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
okien
drzwi
Luzy między skrzydłami
+2
+2
Między
skrzydłami
a
–1
–1
ościeŜnicą
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
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Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.

Obmiar robót
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru

8.

Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9.
•
•
•
•

Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
• PN-B-10085:2001
• PN-72/B-10180
• PN-78/B-13050
• PN-75/B-94000
• PN-B-30150:97

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział.
Kit budowlany trwale plastyczny.

ST 5. Roboty malarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich:
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1 Wymagania ogólne
Prace malarskie związane z powłokami ścian i sufitów oraz dobór materiałów do ich wykonania muszą być
zgodne z PW.
Farby lateksowe
Farby lateksowe są bardzo wydajne i łatwo się je nakłada, nie kapią, nie ściekają po pędzlu i nie rozpryskują się
przy malowaniu, a ich główną zaletą jest moŜliwość szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporność na
zmywanie pozwala utrzymać ściany w doskonałym stanie przez długi czas. Farby lateksowe przeznaczone są do
ochronnego malowania powierzchni wewnętrznych, wykonanych z róŜnego typu podłoŜy mineralnych. Niektóre z
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farb moŜna stosować takŜe do malowania mebli i powierzchni zewnętrznych. Farby te charakteryzują się duŜą
elastycznością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane są do stosowania w miejscach
naraŜonych na duŜą eksploatację – w korytarzach, szpitalach, czy szkołach.
Cechy:
3
•
gęstość ok. 1,45 g/cm
•
Zawartość części stałych ok. 41,8% objętości
2
•
Wydajność 7-10 m /l w zaleŜności od rodzaju i struktury powierzchni
•
Pyłosłucha po ok. 1h
•
Sucha dotykowo po ok. 2h
•
Następna warstwa po ok. 2h
Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki:
•
woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie państwowej;
•
terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierów olejowych powinny
odpowiadać wymaganiom norm;
•
aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;
•
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
3. Sprzęt
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy.
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki,
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
• agregaty malarskie ze spręŜarkami,
• drabiny i rusztowania.
4. Transport materiałów
Farby, kleje oraz tapety naleŜy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub
drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez
producentów. Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady prowadzenia robót
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i wykonanych rusztowań
lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma moŜliwości zainstalowania rusztowań, a
prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających uŜycia materiałów o właściwościach alkalicznych naleŜy
stosować środki ochrony osobistej :
•
zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
•
zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace
w rękawicach;
•
uŜyć specjalnej odzieŜy ochronnej.
Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających krzemionkę naleŜy
stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza, a skórę rak i twarzy
smarować tłustym kremem ochronnym.
Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie naleŜy nanosić metoda
natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho.
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Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne
naleŜy :
•
stosować odzieŜ ochronna;
•
wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza;
•
przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, uŜywania otwartych palenisk, narzędzi i silników
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy
ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów;
podręczny sprzęt przeciwpoŜarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast uŜyty w
wypadku poŜaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach tynkowych lub podłoŜach betonowych
odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
•
robót tynkowych,
•
podłoŜa z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
•
podłoŜy gipsowych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeŜeli wymagana jest duŜa gładkość powierzchni.
Następnie powierzchnie naleŜy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi:
•
gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów
•
zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu
•
usunięcie folii
Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w szczególności :
•
całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
•
wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg
•
usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie moŜna wykonać po :
•
białym montaŜu
•
ułoŜeniu posadzek
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do :
•
rodzaju podłoŜa;
•
rodzaju malowania;
•
miejsca i warunków zastosowania powłoki.
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zaleŜności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z
ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia materiału do stosowania w
budownictwie.
5.3.Malowanie ścian i sufitów
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoŜe pod uzupełnienie
ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić
farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy.
o
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5 C i nie wyŜsza niŜ
o
30 C. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po malowaniu naleŜy
wietrzyć 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
o
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30 C) i
przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe,
wszystkie występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień,
czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna
być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy.
6. Kontrola jakości robót
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów
Terminy wykonywania badań podłoŜy pod malowanie powinny być następujące :
•
badanie powierzchni tynków naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia;
•
badanie powierzchni podłoŜy naleŜy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu elementów
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich;
•
badanie stopnia skarbonizowania podłoŜa naleŜy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich;
•
badanie materiałów naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed ich uŜyciem;
•
badanie podkładów naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od daty ich ukończenia.
Badanie podłoŜy powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; naleŜy je przeprowadzić
przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilŜenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilŜone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado
róŜowe, natomiast silne zabarwienie róŜowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie materiału obejmuje :
•
sprawdzenie materiałów - naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o
jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz wyników kontroli , stwierdzających zgodność
przeznaczonych do uŜycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
•
materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed
uŜyciem.
6.3.Kontrola jakości warstw gruntujących
Badanie warstw gruntujących obejmuje:
•
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku;
•
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana
jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilŜonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej ni, po
trzech sekundach;
•
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10m2 farba
podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałoŜeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią
róŜnice w połysku względnie w odcieniu powłoki;
6.4.Kontrola jakości wykonanych powłok
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na : stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikującym
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. Odbiór robót
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
JeŜeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy całość odbieranych robót malarskich lub tylko
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy naleŜy:
•
całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok i
powtórne prawidłowe ich wykonanie;
•
poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.
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8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
•
zgodność z dokumentacją techniczną
•
rodzaj zastosowanych materiałów
•
wygląd zewnętrzny
- równomierność rozłoŜenia farby
- jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem producenta
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek
•
sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
•
sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
•
sprawdzenie odporności na zarysowanie
•
sprawdzenie odporności na uderzenie
•
sprawdzenie grubości powłok
•
sprawdzenie elastyczności powłok
•
sprawdzenia trwałości powłok
•
sprawdzenie przyczepności powłok
•
sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
•
sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
•
sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
•
sprawdzenie nasiąkliwości powłok
Roboty podlegają następującym odbiorom:
•
odbiorowi częściowemu technicznemu robót
•
odbiorowi końcowemu robót
8.3. Odbiór końcowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności:
•
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń
•
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych
materiałów i wyrobów
•
ustalenia technologiczne
•
protokoły odbiorów częściowych technicznych
•
inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
• wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłoŜach,
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montaŜowych
10. Przepisy związane
10.1. Normy
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, Ŝe
Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów).
•
•
•

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
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•
•
•
•
•
•
•

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity - Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

ST . Okładziny ścienne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania
okładzin ściennych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonywania okładzin ściennych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. Materiały
2.1. Okładziny ceramiczne
• zaprawa klejowa elastyczna
• zaprawa do spoinowania mineralna
• płytki ścienne wg opisu technicznego
• profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych
3. Sprzęt
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt:
a) Urządzenie do przycinania płytek
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1 Zalecenia ogólne
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robot stanu surowego
budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków,
robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej, a takŜe
innych robot, których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe
zanieczyszczenie okładzin. Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5 o C i nie powinna przekraczać +25 o C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed
rozpoczęciem robot oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co
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najmniej 5 dni Płytek układanych na klej nie naleŜy moczyć przed ułoŜeniem W przypadku wykładzin
przyklejanych do podłoŜa powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiału okładzinowego
zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru
na całej powierzchni. Materiał okładzinowy uŜyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu
produkcyjnego. Okładzina nie moŜe mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoŜa, a takŜe
ujawniać na powierzchni defektów podłoŜa.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Powierzchni podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być
wyreperowane przy uŜyciu odpowiedniej dla danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okładziny.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy takŜe sprawdzić jakość
podłoŜa pod względem wytrzymałościowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami
podłogowymi.
5.3 Zakres robót zasadniczych
Na przygotowane, zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą,
moŜliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w
ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do
podłoŜa. Warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. Czas korygowania
połoŜenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez
tymczasowe naklejenie tzw. Płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono płytki, najwcześniej po 24
godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za
pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonywać uŜywając
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac naleŜy stosować odpowiednie
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne
i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach.
W naroŜnikach stosować elementy naroŜne systemowe.
W pomieszczeniach kuchennych zastosować naroŜniki podpłytkowe z blachy nierdzewnej gr.1mm
6.

Kontrola jakości
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór podłoŜa
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

7.

Obmiar robót
2
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanych okładziny

8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w „Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość
wykonania, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, naroŜniki, styki z ościeŜnicami. Powierzchnie okładzin powinny
być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone
łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. Płytki ceramiczne powinny
być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niŜ 2 mm na
1m.
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne naleŜy uznać za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą
okładzinę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką
naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom
norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
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8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy związane
NaleŜy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB
• Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
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