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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - wewnętrzna instalacja
elektryczna,  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wraz z przewodami zasilajacymi   . Zakres
niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót elektrycznych
związanych z wykonaniem  instalacji zasilającej (linie zasilające, wewnętrzne oraz rozdzielnie),
instalacji oświetlenia elektrycznego wewnętrznego, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji
elektrycznej wentylacji mechanicznej, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.
 
1.2. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST
 Występujące określenia w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz
definicjami, podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt.
1 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru
robót - część ogólna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.   

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
       - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna,  pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej   wg dokumentacji
technicznej są:

       - przewody w obwodach oświetleniowych YDYp n x 1,5mm2, YDY 3x2,5mm2

       - przewody w obwodach gniazd wtyczkowych,1 fazowych, YDYp 3x2,5mm2

- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych, 3 fazowych, YDY 5x4mm2  

- przewody zasilające rozdzielnie, zgodne z dokumentacją techniczną 
       - oprawy oświetleniowe, zgodne z dokumentacją techniczną 
       - osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda wtyczkowe) o stopniu
ochrony odpowiednio IP 44.

- osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (rurki i listwy instalacyjne ochronne, przepusty
instalacyjne, uchwyty, itp.) 

- rozdzielnie kompletne - wg szczegółowego wyposażenia określonego w dokumentacji
technicznej.
Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie materiały drobne) muszą
posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 
     
2.3. Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych  i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna,  pkt 3.
3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości  i wytrzymałości
oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia
(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.
 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna, pkt 4.
4.2. Transport materiałów na plac budowy 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane  do transportu rozdzielni,
przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych 
do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy
zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W
czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać
zaleceń wytwórcy.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
       - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 5.

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu
osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),
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– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania.  Przy kształtowaniu  łuku spłaszczenie rury nie  może być większe  niż
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy
poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez
kielichowanie),

– puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm
dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich
wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,
wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest  konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST lub  normami  (PN-EN 60446:2004  Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa
przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:  zaprawianie
bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć
kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3  Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie
odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z  wyposażeniem
pomieszczenia.
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W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe.

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim  położeniu,  aby  styk  ten
występował u góry.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby  przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji
i schematami.

5.4 Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,
należy  wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia
wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla
części  przewodzących,  jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym
potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z
częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia  wyrównawcze  główne  należy  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku  tj.na
parterze.

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody
oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna, pkt 6.

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i
końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
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– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MΩ.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych obwodów wraz  z  urządzeniami  nie  powinna  być  mniejsza  niż  20  MΩ.  Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.  OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna, pkt 7.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji
projektowej.
Jednostką obmiarową jest :

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 
- [szt] dla zastosowanego osprzętu i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego

montażowego
- [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- część ogólna,  pkt 8.

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających
wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.
zasilanie pomp.

Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów
urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

9

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń
zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia
kabla, ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba napięciowa kabla.  Badania napięciem probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach   PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego

9. ROZLICZENIE ROBÓT

 Ogólne zasady rozliczenia robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -
część ogólna, pkt 9.
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych
do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu  i wszystkie
inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż przewodów
- montaż osprzętu instalacyjnego
- montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego)
- montaż opraw oświetleniowych
- montaż kompletnych rozdzielni 
- montaż kompletnej instalacji odgromowej
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Polskie normy 
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
 PN-IEC  60364-3:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ustalanie  ogólnych
charakterystyk.
PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.   Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniow 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejścio
wymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami.  Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony
przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Obciążalności prądowe długotrwałe
przewodów.
 PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
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 Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ". 
- Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montażu zastosowanych urządzeń, aparatów, osprzętu i
innych materiałów.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45312310-3        
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-02-00-00 
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ 
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1 WSTĘP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  ( SST ) są wymagania dotyczące 
układania i montażu elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie montażu  instalacji odgromowej

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, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2  MATERIAŁY

Zwody
Zaleca  się,  aby  wymiary  elementów  zastosowanych  w  ochronie  odgromowej  były  dobierane,  w
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40
cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:

– 20 m dla ochrony podstawowej,

– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i

– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Kąty  ochronne  nieizolowanych  zwodów  pionowych  i  poziomych  wysokich  nie  powinny
przekraczać:

– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem,
oraz

– zewnętrzne  30°  i  wewnętrzne  45°  dla  obiektów zagrożonych  wybuchem mieszanin  par  i/lub
pyłów  z  powietrzem  (wyjątek  stanowią  obiekty  o  wysokości  do  10  m  posiadające  niepalne
dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe). 
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Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia  i  sposoby rozmieszczenia  zwodów,  dla  ochrony obiektów
zagrożonych  pożarem  lub  wybuchem  zawierają  PN-89/E-05003.03  „Ochrona  obostrzona”  i
PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

Osprzęt urządzeń piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

– do zatapiania w betonie

– do mocowania na żerdzi żelbetowej

– do przykręcania (pionowy i poziomy)

– do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

– do przyspawania do przewodu okrągłego

– do mocowania na gąsiorze

– do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski 

– do przykręcania przewodów naprężanych

– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

Złączki 

Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji
z  uziomem  sztucznym  jako  podstawowym  lub  uziomem  dodatkowym,  wykonanym  dla
zmniejszenia  rezystancji  uziomu  naturalnego  a  mocować  na  takiej  wysokości  i  w  miejscu,  aby
posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranów kabli 

Uziomy

Naturalne  –  najczęściej  wykorzystuje  się  zbrojone  fundamenty  budynku  lub  metalowe  rury
ułożone  pod  ziemią.  Optymalnym  rozwiązaniem  jest  ułożenie  w  dolnej  części  wykopu
fundamentowego  uziomu  otokowego,  wykonanego  z  ocynkowanej  taśmy  lub  pręta  stalowego.
Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.
 

Dodatkowe  –  montowane,  jeśli  rezystancja  uziomu  naturalnego  jest  zbyt  duża,  a  odległość  do
sąsiedniego  uziomu  naturalnego  przekracza  10  m.  Rezystancja  uziomu  dodatkowego  musi  być
mniejsza  od  dwukrotnej  wartości  rezystancji  wymaganej  dla  danego  typu  uziomu  i  zgodna  z
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 

Sztuczne  –  montowane,  jeśli  rezystancja  uziomu  naturalnego  jest  zbyt  duża;  wtedy  przy  jego
układaniu należy uwzględnić następujące zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,

5. Miejsce  układania  powinno  być  oddalone  co  najmniej  o  1,5  m  od  wejścia  do  budynku,
przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,
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6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m
przy długości ponad 2,5 m,

7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż  35 m dla
gruntów o rezystywności < 500 Ům i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ům.

3  SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  przeznaczonego  dla  rodzaju

robót.

4  TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5  WYKONANIE ROBÓT

 Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu
osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  wykopy  liniowe  lub  jamiste
wraz  z  zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia  ścian  i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie
ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach

– osadzenie  kołków  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  zacisków,
złączek wraz z zabetonowaniem, 

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  (jak  2.2.2.)  do  montażu
instalacji odgromowej,

– oznakowanie  zgodne  z  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST lub  normami  (PN-EN 60446:2004  Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa
przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak:
zasypanie  wykopów, zaprawianie bruzd,  naprawa ścian  i  stropów po  przekuciach  i  osadzeniu
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
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– przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61  oraz  PN-E-04700:1998/
Az1:2000. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

7 OBMIAR ROBÓT

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

– dla zwodów i uziomów: m, 

– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,

8  ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru instalacji odgromowej   powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

Roboty  instalacji  odgromowej  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  instalacji  z
wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  i
przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach  PN-IEC
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w  protokole  odbioru  końcowego  instalacji  odgromowej,
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urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i
opis wraz ze schematem.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– wykonanie elementy instalacji odgromowej

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

            -  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  1.  Wymagania  stawiane  elementom
połączeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy  urządzenia  piorunochronnego  (LPS).  Część  2.  Wymagania  dotyczące  przewodów  i
uziomów.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
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PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów  ochrony  dla
urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla
urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Część  1-2:  Zasady  ogólne.  Przewodnik  B.
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym  (LEMP).  Część  2.  Ekranowanie
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004
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Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.  Część  3.  Wymagania  dotyczące
urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona  odgromowa.  Linie  telekomunikacyjne.  Część  2.  Linie  wykonywane  przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki  przepięć.  Iskiernikowe  zaworowe  ograniczniki  przepięć  do  sieci  prądu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993

Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci
prądu przemiennego.

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urządzenia  i  układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia  i  układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  V)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003
r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej.
Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (standardowa)  „Roboty  w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB
Promocja – 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45111100-9
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-03-00-00

 Roboty w zakresie rozbiórek
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach wykonywanej budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 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  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY. 

Dla robót wg B.03-00-00 materiały nie występują

3 SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru. 

4 TRANSPORT

     Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
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harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

– zdemontować istniejące zasilanie w energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.   Materiały  rozbiórkowe   posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce

składowania.. Teren oczyścić z resztek materiałów.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

Wymagania dotyczace robót rozbiórkowych polegają na biężacej ocenie wykonywanych prac 
, ich zgodności z dokumentacją budowlaną oraz uzgodnień z Insp. nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT.

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny)  szt  (sztuka)   lub  1  m2  (metr  kwadratowy)   
rozebranej  konstrukcji. 

8 ODBIÓR ROBÓT.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót  zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku
budowy zakończenia robót rozbiórkowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.która obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementów obiektów budowlanych,
- transport wewnętrzny materiałów pochodzących z rozbiórki na zewnątrz obiektu (budynku) ze
złożeniem w stosy,
- odwiezienie materiału z rozbiórki środkami transportu kołowego
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

-     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10,1 . Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Insp nadzoru

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji  Insp nadzoru
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45421000-4        
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-04-00-00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru  stolarki  drzwiowej. 

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie montażu  stolarki drzwiowej i okiennej.

B.04-01-00-Drzwi wewnętrzne pełne płaskie

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, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2 MATERIAŁY

Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostałych elementów wg dokumentacji projektowej 

2.1. Drzwi wewnętrzne pełne płaskie z futryną na całą szerokość muru

Stolarka  drzwiowa   wewnętrzna  pełne  wewnętrzne  płaskie,  wykonane  z  ramy  drewnianej  z

wypełnieniem  z  płyt  wiórowych  otworowanych,  okleinowane  lub  pokryte  laminatem

jednokolorowym.  z  futyną na całą szerokość muru.  Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce

drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.

3 SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  przeznaczonego  dla  rodzaju

robót.

4  TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5  WYKONANIE ROBÓT

5.1  Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .

Ościeżnicę  mocować za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeżu.  Ościeżnice

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu świadectwem ITB.

5.2   Parapety wewnętrzne
            Osadzanie  parapetu  wewnętrznego  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  i
uszczelnieniu  na  obwodzie  okna.  Parapety wewnętrzne  powinny być   osadzone  w  dolnej  części
ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody
i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny czy spełnione  zostały wszystkie
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4.
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

b) sprawdzenie  odchylania  od  pionu  i  poziomu  –  odchylenie  od  pionu  i  poziomu  przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych
nie  powinna  być  większa  od  2  mm  przy  długości  elementów  do  2  m  i  3  mm  przy  długości
powyżej 2 m,

d) sprawdzenie prawidłowości  otwierania oraz  zamykania –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem
samoczynnie zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami,
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f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest   m2   wbudowanej  stolarki  w  świetle  muru  lub  mb

wbudowanego parapetu.

8  ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru stolarki  powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

 Wszystkie roboty objęte B-12-00-00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena  obejmuje   montaż  okien  i  drzwi   uwzględnia  koszty  wykonania  następujących  robót

montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do

wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przez  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów wewnętrznych,
– obrobienie progów drzwi
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej 
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– likwidację stanowiska roboczego,

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

         BN-82/6118-32          Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

          PN-B-91000:1996     Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
          PN-75/B-94000         Okucia budowlane – Podział
         PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.
          PN-EN  410:2001   Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych  właściwości
oszklenia.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45260000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-05-00-00 KRYCIE DACHU PAPĄ
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1 WSTĘP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  ( SST ) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  . 

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu;.

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej mocowanej  do podłoża

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2  MATERIAŁY

2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa .wg  wytycznych producenta gr. min 5 mm
- samoprzylepna izolacja parobitumiczna z papy termozgrzewalnej 
- papa termozgrzewalna podkładowa
- papa termozgrzewalna  nawierzchniowa 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy
powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

3  SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  przeznaczonego  dla  rodzaju

robót.

4   TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5  WYKONANIE ROBÓT

5.1  Przyklejanie papy termozgrzewalnej -wg wytycznych dostawcy materiałów 

Wymagania ogólne dla podłoży 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu
kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na
które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków
do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót,
które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do
wykonywania pokryć papowych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym że:

Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a
przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.

- Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i
zamocowane mechanicznie.

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan
– butan należy prace prowadzić według zasad:
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),
-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcić,
-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy;
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),
-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.
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Przy wykonywaniu  pokryć papowych należy przestrzegać następujących wymagań szczegółowych:

• w przypadku mocowania mechanicznego papyna podłożu z materiału termoizolacyjnego
łączniki mocujące kotwione są w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej,

• w rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np.zlewnie połaciowe, koryta odwadniające) nie
zbędne jest wzmocnienie pokrycia przez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy
podkładowej.

Przy renowacji starych pokryćdachowych należy stosować  kominki wentylacyjne. Średnicę
kominka należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej  na jeden kominek. Kominków
wentylacyjnych nie należy ustawiaćw najniższych partiach połaci dachowych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  wykonania  pokryć  papowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami  norm  przedmiotowych  i  aprobat  technicznych.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest
przez inspektora nadzoru:

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót
dekarskich, np. kontrola wykonania podłoża, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej,
kontrola wykonania warstwy podkładowej i nawierzchniowej ,

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia(kontrola końcowa) - po zakończeniu robót
dekarskich z uwzględnieniem zarówno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania obróbek
dekarskich detali, sposobu odprowadzenia wodyz połaci dachowej, poprawności wykonania insta-lacji
odgromowej, itp.

7 OBMIAR ROBÓT.

Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

8  ODBIÓR ROBÓT

 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i  robót  powinien obejmować zgodności  z  dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
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– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę

wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości  ukształtowania powierzchni  ;  badanie  należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości warstwy izolacji oraz papy  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów

9      PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
-dostarczenie materiałów,
-przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
-wykonanie pokrycia z pap 
-uporządkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  Instrukcje wybranych producentów.
PN-B-24620:1998     Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe  stosowane  na  zimno  (Zmiana
Az1)

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

PN-EN 13162:2002                Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13707:2006                    Elastyczne wyroby wodochronne –Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokryć dachowych
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 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod  45261000-7
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-06-00-0 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1    WSTĘP

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz rynnien i rur spustowych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie  obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST.

2    MATERIAŁY

2.1 Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2 Rodzaje materiałów

2.2.1.  Blacha  powlekana  stalowa  grubości  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.  1000x2000  mm  lub
1250x2000 mm.

2.2.2  Płytę wiórowa (wilgociouodpornioną i trudno zapalną typu OSB3) grub ,20 mm 

3   SPRZĘT

3.1 Sprzęt do wykonywania robót
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- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4 TRANSPORT

 Transport materiałów:

4.1. Do  transportu  materiałów  i  urządzeń  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu:  Blachy  do  pokryć  dachowych  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.Materiały  należy układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok
siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.Blachy
powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.Jeżeli  długość
elementów  z  blachy dachówkowej  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie
może przekroczyć 1 m.

Przy za- i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5    WYKONANIE ROBÓT

5.1 Obróbki blacharskie

Pod  obróbki  blacharskie  murów  należy  zamocować  płytę  OSB  3  za  pomocą  kołków
rozporowych  będącą  podkładem  dla  usztywnienia  blachy  dla  murów  dwuwarstowych.  Przy
gzymsie  płytę  OSB  nalezy  przymocowac  do  belki  krawędziowej  12*20  cm  ,  która  jest
zakończeniem i oparciem dla izolacji dachu z wełny.

       Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia..Obróbki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5   Urządzenia do odprowadzania wód opadowych-orynnownie i rury spustowe

     W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia
powinny  być  osadzone  uchwyty  rynnowe  (rynhaki)  o  wyregulowanym  spadku
podłużnym.Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  rozstaw  rur
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

      Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od
elementów  ponaddachowych.Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone
specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na  wpust  przed  możliwością
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi  elementami mogącymi  stać się  przyczyną niedrożności
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rur  spustowych..Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów
dachowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu
.Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN
612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

  Rynny z blachy stalowej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane
na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

     Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,

b) łączone  w złączach  pionowych  na  rąbek  pojedynczy leżący,  a  w  złączach  poziomych  na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  3  m  w
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury
żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora  nadzoru  przed  przystąpieniem  do  wykonania  pokryć  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania
prac pokrywczych,

b) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się
sprawdzając  zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999,  PN-EN 506:2002,  PN-EN 502:2002,  PN-EN 504:2002,  PN-EN
505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN
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508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

–  Obróbki  blacharskie  –  m2  pokrytej  powierzchni.  Z  powierzchni  nie  potrąca  się  urządzeń

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

–  Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

–  Płyta OSB  – m2 pokrytej powierzchni.

7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.1.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.1.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów
itp.

8.1.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.1.4. Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.
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9.2. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3 Podkład z płyty OSB

 Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej płyty  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999Wyroby do pokryć dachowych z  metalu.  Charakterystyka wyrobów z  cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych  z  blachy stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na  korozję.
Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych  z  blachy stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na  korozję.
Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych  z  blachy stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na  korozję.
Część 3: Stal odporna na korozję.

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

PN-EN 507:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
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samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje,  wymagania  i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004
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 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod 45410000–4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-07-00-00 

TYNKOWANIE
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  tynków cementowo-wapiennych  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  gładzi
gipsowych 

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie tynków  obiektu wg poniższego.

B.07-01-00-Tynki zwykłe cem-wap.

      B.07-02-00-Gładzie gipsowe -wyprawa zewnętrzna stosowana na tynki

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY

2.1 Woda

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw”.  Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze  organiczne,  oleje  i
muł.

2.2     Piasek

2.2.1   Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.
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 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

 Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy
PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.
Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gładzie gipsowe 

Gładzie  gipsowe  są  to  mieszanki  oparte  na  spoiwie  gipsowym  z  dodatkiem  wypełniaczy
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 

uzyskanej  zaprawie  plastyczność,  łatwość  obróbki  i  podnoszących  przyczepność  do  podłoża.
Gładż  jest  spoiwem  sluzacym  do  ostatecznego  wykanczania  równych  podłoży  mineralnych,
takich  jak  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  gipsowe,  sciany  betonowe  oraz  plyty
gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podloża drewniane, metalowe i  z  tworzyw
sztucznych.  Zaprawe  naklada  sie  na  podloże  przy  pomocy  mechanicznych  urzadzen
natryskowych lub recznie za pomoca pacy.

3  SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw,

– przenośnych zbiorników na wodę.

4  TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

Transport materiałów

– Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  normą
BN-88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,
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natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

– Kruszywa można 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 Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót  tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

– Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

– W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5,2  Przygotowanie podłoża
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe,
sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne
należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny
pełne,należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

5.3. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w
takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

5.4. Układanie tynków cem -wap
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Układanie tynków składa się z następujących faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
5.4.1. Tynkowanie mechaniczne
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i
przygotowanym podłożu jest następująca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutów,
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.
5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej
większej niż 70%.
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac –
cykliniarek
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
5.4.3. Organizacja robót tynkowych
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:
a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu ścianek działowych
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,
d) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,
e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.
Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić
conajmniej + 5°C, a najni Ssza temperatura 0°C.
Przed przystąpieniem do robót naleSy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze.

5.5 Gładż gipsowa

Z gipsowej gladzi zrobimy 2-3-milimetrowa warstwe wyrównujaca na tynku cementowym,
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym. Można nia też wykanczac powierzchnie plyt
gipsowo-kartonowych, gipsowo-wlóknowych lub wlóknowo-cementowych, choc zazwyczaj 
wykonuje się jedynie na wypelnienie spoin miedzy takimi plytami. 

Rodzaje gladzi gipsowych 

Gładzie zwykle.- Sa to suche mieszanki, które wymagaja rozrobienia z odpowiednia iloscia wody.
Po przygotowaniu maja postać gestoplastycznej masy, która trzeba zużyc w ciagu godziny, co daje
wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni scian, by byly mozliwie najgladsze. 
Gladzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekraczac 5 mm). W sprzedazy są
gładzie do nakładania jedna warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre
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na mokre"). Niektóre gładzie można wygładzac na mokro, bez pózniejszego szlifowania, co
eliminuje uciażliwe pylenie. 

Gladzie biale. -Po ulozeniu maja wyjątkowo bialą barwę, są bowiem produkowane z gipsu
alabastrowego. Dzieki takim śnieznobialym gładziom na malowanie ścian na bialo lub w
jakimkolwiek jasnym kolorze można zużyc mniej farby. Wystarczy bowiem nanieść zaledwie
jedną jej warstwę, by nie przebijał kolor podloża. 

Gipsowe masy szpachlowe.- Są to zaprawy produkowane glównie z myslą o wykańczaniu spoin
miedzy plytami g-k, ale nadają się też do wygładzania ścian - można nimi niwelować nierówności
dochodzące do 5 mm. W przeciwienstwie do gładzi nanosi się je warstwami. Gipsowe masy
szpachlowe są wzbogacone mikrowlóknami. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna  oraz
kruszyw  przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz  kruszywa
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2 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 i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania  tynków  zwykłych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– mrozoodporności tynków zewnętrznych,

– przyczepności tynków do podłoża,

– grubości tynku,

– wyglądu powierzchni tynku,

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarowa  robót  jest  m2.  Ilosc  robót  określa  się  na  podstwie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego

wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2 Odbiór tynków

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny
być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
-nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.

Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się  za wykonaną i  odebraną ilość m2 powierzchni tynku  lub gładzi  gipsowej według ceny
jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na
wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoża,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynków,

– reperacja tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidację stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101  „Roboty  tynkowe.  Tynki  szlachetne.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996  „Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  ze  skał  węglanowych  do  lastryko  i
suchych mieszanek do tynków szlachetnych”

PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 

PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12:  Określenie przyczepności do
podłoża 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 1008:2004 „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 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”

PN-EN  197-1:2002  „Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”

PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod  45430000-0
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 B-08-00-00 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  oraz odbioru  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych  lub
kamiennych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

– pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę
architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  przy użyciu  kompozycji  klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” p

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST

2 MATERIAŁY

2.1  Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z  płytek
ceramicznych powinny mieć:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  wykładzinowych  i
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okładzinowych.

2.2 Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to  płytek  dla  których  muszą  być  określone  takie  parametry jak  np.  stopień  ścieralności,
mrozoodporność i twardość.

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– folia w płynie izolacja

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do
betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3 SPRZĘT 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

– 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,
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– 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 (krzyżyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości  materiałów zalecane jest  przewożenie ich na paletach i
użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów
podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót  wykładzinowych powinno nastąpić  po okresie  osiadania i  skurczu
elementów konstrukcji  budynku tj.  po upływie 4 miesięcy po  zakończeniu  budowy stanu
surowego.

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5şC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.2 Wykonanie wykładziny

5.2.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady  betonowe  powinny  być  wykonane  z  betonu  co  najmniej  klasy  B-20  i  grubości
minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,
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a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłożem – 25 mm

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona  resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  pól  nie  powinna

przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,
słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o
układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące
wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.2.2. Wykonanie wykładzin 

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina
zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.

Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
producenta.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że
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kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

– 50 x 50 mm – 3 mm

– 100 x 100 mm – 4 mm

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm

– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych  na  zewnątrz  warstwa kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą
powierzchnią płytki.  Można to  osiągnąć nakładając  dodatkowo cienką  warstwę kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– do 100 mm – około 2 mm

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.
Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą
mokrym pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
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płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura
i  niska  wilgotność  powietrza  należy zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie
zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

5.3 Wykonanie okładzin 

5.3.1 Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

– ściany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoża.

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny być  płaskie  i  równe.  W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro,  wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie
z instrukcją producenta).

W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,

– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
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klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.3.2 Wykonanie okładzin

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż  połowa
płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek.

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna
być rozłożona równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy
od wielkości  płytek.  Prawidłowo dobrane  wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,
że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być  docinana,
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej  zaprawy klejowej  po dociśnięciu płytki  uzyskuje się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz  inne  elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni
krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu
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kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.
Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą
mokrym pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni okładziny pocą gumową.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli  w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.

Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych  powinien
obejmować:

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
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przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowości przygotowania podłoży,

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien
obejmować:

− sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  długości  2 m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej  ich długości  (dla spoin wykładzin podłogowych i  poziomych okładzin ścian)  oraz pionu
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

− sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem
nie związania płytek z podkładem,

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm

− grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki  kontroli  powinny być porównane z  wymaganiami  podanymi w pkt.  6.5.2.  niniejszego
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opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

− cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

− cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

− dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

− dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

− szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w
projekcie,

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

− cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

− dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości
2 m,

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

− dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

− elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i
instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
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przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
się według stanu faktycznego.

Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg  stanu
faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi
odpowiednio w . dla wykładzin i  dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych
i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle  podpisanym przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
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Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wykładzinowe i  okładzinowe powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i
pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe
pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do
odbioru,

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  wykładziny  lub  okładziny   wg  ceny

jednostkowej,  która  obejmuje  przygotowanie  podłoża,  ułożenie  i  dostarczenie  materiałów  i

sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwościwodnej
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E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  niskiej  nasiąkliwości  wodnej
E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie
jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,
porowatości  otwartej,  gęstości  względnej  pozornej  oraz  gęstości
całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  zginanie  i
siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia
metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  cieplnej  rozszerzalności
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
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PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na
ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  wytrzymałości
na zginanie i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  5:  oznaczenie  nasiąkliwości
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45442100-8

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-09-00-00

 ROBOTY MALARSKIE
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1 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów
budowlanych .

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  mające na celu  wykonanie
malowania:

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),

1.3 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.

Powłoka malarska – stwardniała  warstwa farby,  lakieru lub emalii  nałożona i  rozprowadzona na
podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach  estetycznych  pomalowanej
powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST „Wymagania ogólne” 

2  MATERIAŁY

2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem CE co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną
normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
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zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta

2.2.1. Farba akryowa

2.2.2 Grunty zwiększajace przyczepność farb

2.2.3. Impreganty do drewna

3  SPRZĘT I NARZĘDZIA

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

– 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 sprężarkami,

– drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.Materiały do
robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających robót  budowlanych oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży pod  malowanie  i
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kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych
ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz  armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

· całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

· wykonaniu tzw. białego montażu,

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną.
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie
powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu
powinna być odkurzona i odtłuszczona.

Tynki zwykłe

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.
kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich
wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna
wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków
należy naprawić odpowiednią zaprawą.

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny być  niezmurszałe  o  wilgotności  nie
większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na
którą wydano aprobatę techniczną.

Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
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pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich
zewnętrznych),

– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

– w temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  by temperatura  podłoża
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej
powietrza nie większej niż 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić
odpowiednią wentylację.

Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być
źródłem pożaru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.

Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która  powinna
zawierać:

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregaty
malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne  roboty  malarskie  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają  wymagania  podane  w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich wg wytycznych producenta
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania  zgodnie  z  normą  PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie  napraw  i
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

· podłoży betonowych – zgodność  wykonania  z  projektem budowlanym,  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

· tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

· podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane
naprawy i uzupełnienia,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy
używać czystej szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3.,  odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.3.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
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– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

 skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

 kożuch,

 ślady pleśni,

 trwały, nie dający się wymieszać osad,

 nadmierne, utrzymujące się spienienie,

 obce wtrącenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

 ślady pleśni,

 zbrylenie,

 obce wtrącenia,

 zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży
i nakładania powłok malarskich.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny czy spełnione  zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w
dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od
zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i  przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
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 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

 sprawdzenie odporności na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepności powłoki,

 sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku – przez porównanie w świetle  rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokę
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu
pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z
kwadracików nie wypadnie,

· na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie  PN-EN  ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną szczotką z twardej  szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą
miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich
obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
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8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać

wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do

stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być

naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie

z  wymaganiami..  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i  zgodności  ze wzorcem

producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego

pigmentu lub wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy odstających  płatów

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,

kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką

kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu

badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką  szczotką  lub

szmatką.

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

     Zasady rozliczenia i płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z

przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa

się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

74

sprawdzonych w naturze.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

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-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45450000-6     
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-10-00-00 

Bezspoinowe systemy ocieplania 
ścian budynków
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  –  wykonania  bezspoinowych  systemów  ociepleniowych  (BSO)  ścian
budynków. 

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST),  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych
systemów  ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań  w  zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
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,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2  MATERIAŁY

2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską,  wprowadzoną do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1Środek  gruntujący  –  materiał  wodorozcieńczalny  (np.  dyspersja  akrylowa,  wodny  roztwór
szkła  wodnego)  stosowany,  zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża,  do  jego  przygotowania  przed
klejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  przed  wykonaniem
warstwy wykończeniowej. 

2.2.2  Zaprawa  (masa)  klejąca  –  gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie
cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony
włóknem  szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności
wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do  wykonania  warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3 Płyty termoizolacyjne:

– płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS
80-036  Fasada)  mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy  ograniczeniu  do
wysokości  25  m  powyżej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)  oraz  do  11  kondygnacji
włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża,
wysokości  budynku  i  położenia  na  ścianie  –  metodą  klejenia,  za  pomocą  łączników
mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust,
przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  są
gotowe,  frezowane  elementy izolacji  lub  spoiny frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na  cokołach  budynków.  Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

_  płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych  powierzchniach
ścian  budynków  lub,  w  połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części  powyżej  25  m  ponad
poziomem  terenu.  Płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  wymagają  w  każdym  przypadku
mocowania  mechanicznego,  z  wełny lamelowej  mogą  być,  zależnie  od  właściwości  podłoża,
tylko  klejone.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z  wełny  mineralnej  określa  norma  PN-EN
13162,

2.2.4  Łączniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z
tworzywa.  Wyposażone  są  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  –  w  krążki  termoizolacyjne,
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5  Zaprawa  zbrojąca  –  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na
powierzchnię płyt  izolacyjnych,  w której  zatapiana jest  siatka zbrojąca.  W niektórych  systemach
tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

2.2.6 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
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2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)  suche
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości  barwienia,  zgodnie
z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,  nasiąkliwości  i  odporności  na
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub
rowkowy („kornik”, żłobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)
gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w
przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Barwione
w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1-3  mm)
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy
lub modelowany, 

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania
farbami  elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury  powierzchni  –  jak  w  przypadku  tynków
krzemianowych.

2.2.8.  Farby  –  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego
ukształtowania dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO, mocowane do  podłoża  za  pomocą kołków
rozporowych, 

– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do  wykonywania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy uszczelniające  –  rozprężne  taśmy z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)
do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi
i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między  płytami
izolacji termicznej,

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka do detali  –  siatka z  włókna szklanego o delikatnej  strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, 
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– podokienniki  –  systemowe elementy,  wykonane z  blachy lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga:  W  skład  większości  systemów  BSO  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej
elementów. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i  powinny być stosowane zgodnie z
wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i
elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do  obrotu  są
Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT),  udzielane  w  oparciu  o  Wytyczne  do  Europejskich
Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty  Techniczne  ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  –  Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

– środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie
zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja  termiczna  –  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

3. 1 Sprzęt do wykonywania BSO

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych, 

Do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
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Do cięcia płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

Do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.1 Transport materiałów

Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej  ,  zasadami  eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami
ruchu drogowego.Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach
ładunkowych (na  paletach)  należy prowadzić  sprzętem mechanicznym,  wyposażonym w  osprzęt
widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej. 

5  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.1 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie,  obróbki blacharskie), montażu
(ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykonać roboty,  mające  wpływ na  sytuację  wilgotnościową podłoża,  przede  wszystkim tynki
wewnętrzne i jastrychy, 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5,2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli  jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
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Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie
powierzchni  lub  ocena  zwartości  i  nośności  podłoża  oraz  przyczepności  istniejących  powłok  za
pomocą rylca.

Próba zwilżania –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą mokrej  szczotki,  pędzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny
i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża
(konstrukcje  murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).
Określone  są  one  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.
niniejszej SST. 

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
podłoży  istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”,
przy  zastosowaniu  urządzenia  badawczego  (testera,  zrywarki).  Można  także  wykonać  próbę
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki
materiału podłoża,

– usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą
wyrównawczą),

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków
i warstw malarskich.  Sposób przygotowania  powierzchni  (czyszczenie stalowymi  szczotkami,
metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

5.4.1 Gruntowanie podłoża
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Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.4.2 Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i  zamocować
wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków
z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej.

Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  równości
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa)
lub pacą ząbkowaną na całej  powierzchni  płyty.  Płyty z  wełny mineralnej  należy zaszpachlować
wcześniej  zaprawą  na  całej  powierzchni.  Nie  należy  dopuszczać  do  zanieczyszczenia  krawędzi
płyty zaprawą.

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu
wiązania  (przesunięcie  min.  15  cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku
styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane
projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników
zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw  (min.  4

szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy elewacji.  Po  nawierceniu  otworów umieścić  w
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.4.3 Wykonanie detali elewacji

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i
ościeży,  szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków  cienkich  płyt
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4Wykonanie warstwy zbrojonej

Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna
być całkowicie zakryta zaprawą.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.4.6 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie

Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  –  nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie
od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię
obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz
specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w  SST  należy  te  wymagania  opisać).  Sposób  wykonania
tynku  zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.
Powierzchnię  tynku  pomalować  wybranym  rodzajem  farby  –  zależnie  od  wymagań  projektu,
systemu,  warunków  środowiskowych.  Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na
elewacjach  południowych  i  zachodnich  należy  unikać  stosowania  kolorów  ciemnych  o
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy przeprowadzić  badania  materiałów,  które
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.1.1Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami .

6.1.2 Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt.  5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów
systemowo określonych robót.  Z tego  względu,  w czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,

Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt
na powierzchni i  krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi
płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,

Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt  (w płaszczyźnie lub do 1
mm poza nią),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni
warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie
powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie  zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na  połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

– malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie  odbioru robót  przeprowadza  się  celem oceny spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
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wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4 Opis badań odbiorowych

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków
o  fakturze  specjalnej  do  powierzchni  BSO,  pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy
stosować  wymagania  normy PN-70/B-10100  „Roboty tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy
odbiorze”. 

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w
następujących granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie
krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m 

nie większe niż
2 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 4
mm w
pomieszczenia
ch do 3,5 m
wysokości oraz
nie więcej niż
6 mm w
pomieszczenia
ch powyżej 3,5
m wysokości

nie większe niż
3 mm na 1 m i
ogółem nie
więcej niż 6
mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

nie większe niż 
3 mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7 mm,

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i  krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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7  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.1 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn
długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie

nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m2,  doliczając  w  tym  przypadku  do
powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn
długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8  ODBIOR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z
ewentualnym  gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem
następnego  etapu.  W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania
następnych  etapów  robót.W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić
zakres  prac  i  rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu
badania należy powtórzyć.

8.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót,

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
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materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać
oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się  protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.  Protokół
odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9 PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  ociepleniowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
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zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  m2  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
ociepleniowe uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– ocenę i przygotowanie podłoża,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

– wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

– gruntowanie podłoża,

– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,
wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

– szlifowanie powierzchni płyt,

– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu
robót ociepleniowych,

– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,

– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.
elementów dekoracyjnych (profili),

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,
dylatacyjnych  itp.,  wraz  z  docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,
wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem  dodatkowych  pasów
siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem
połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,
zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem  przy  wykonywaniu  dalszych  prac,  gruntowaniem,
malowaniem.

– wykonanie  warstwy wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –
tynki, okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i
zgodnie z zaleceniami producenta,

– likwidację stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
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Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja.  PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z
autoklawizowanych  betonów  komórkowych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Ustawa Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.  2016  z
2003 roku z późniejszymi zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.
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2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i  odbioru robót elewacyjnych z  zastosowaniem zewnętrznych
zespolonych  systemów  ocieplania  ścian  –  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Systemów  Ociepleń,
Warszawa 2004 r.

– Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  budynków
Warszawa 2002 r.

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem  wełny
mineralnej  jako  materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy elewacyjnej.  –  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT  15/V.07/2003  Łączniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w  płyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki  Budowlanej
2003 r.

– ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG  004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Złożone  systemy  izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG  014  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  Łączniki  tworzywowe  do
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002
r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod  4541000-4
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 B-11-00

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1.1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej   specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie
ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

– Okładziny  objęte  niniejszą  ST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu
konstrukcyjnego,  wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest  do  wnętrza  pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie:

 roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  rozumieć
wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje  poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  może  być  zastąpiona  przez  normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

 ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane
opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z  płyt  gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora NADZORU.

2 MATERIAŁY

2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST 
„Wymagania ogólne” 

2.2  Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie
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PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania
GKB

zwykła

GKF
ognioodpor

na

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i
krawędzi

2. Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie

powodując odklejania się od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5

szerokość 1200 (+0; -5,0)

długość [2000¸3000] (+0; -6)

prostopadło
ść

różnica w długości przekątnych Ł5

4. Masa 1m2 płyty o
grubości [kg]

9,5 Ł9,5 - - -

12,5 Ł12,5 11,0¸13,0 Ł12,5 11¸13,0

15,0 Ł15,0 13,5¸16,0 Ł15,0 13,5¸15,0

ł18,0 Ł18,0 16,0¸19,0 - -

5. Wilgotność [%] Ł10,0

6. Trwałość struktury przy opalaniu
[min.]

- ł20 - ł20

7. Nasiąkliwość [%] - - Ł10 Ł10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej
stronie
płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji

kolor
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm]

Odległość
podpór l

[mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obciążenie niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle do
kierunku
włókien
kartonu

równolegle do
kierunku
włókien
kartonu

prostopadle do
kierunku 
włókien
kartonu

równolegle do
kierunku 
włókien
kartonu

9,5 380 450 150 – –

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubość – 6,5±0,5 mm

2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm

3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg

5.  obciążenie  niszczące  (rozstaw  podpór  –  350  mm)  –  prostopadle  do  kierunku  włókien  –  min.
280N

– równolegle do kierunku włókien – min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-wiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę
pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST   „Wymagania ogólne” 

Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”
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Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym  i  mocnym,  a
zarazem płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm

lub  około  2400  m2  o  grubości  9,5  mm.   Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób
zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  co  najmniej  2000  kg  lub  żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 

5.2 Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego  osiadania  i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt  stanowiący podłoże dla  płyt  gipsowo-kartonowych powinien  składać się  z  dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną”
oraz  górnej  –  dalej  nazywanej  „warstwą  główną”.  Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt
jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  warstwy  nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do
budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe  lub  listwy  drewniane.  Dokonując  wyboru  rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w  pomieszczeniach  wąskich  i  długich  znajduje  zastosowanie  rozwiązanie
jednowarstwowe,
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– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeżeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być  zawsze
prostopadły  do  elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  ponieważ  o  własnościach  ogniochronnych  decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o
paru podstawowych zasadach:

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze  wzdłużnego mocowania  płyt  do  elementów nośnych  rusztu  konieczne  jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy  je  tak  rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– styki  poprzeczne  płyt  w dwu sąsiadujących  pasmach powinny być  przesunięte  względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu

W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się
odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać
warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że
jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki
profilowe  przy  pomocy  różnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące
konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy
spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do  stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości  9,5  lub 12,5 mm.
Jeśli  tego  wymagają  warunki  ogniowe,  na  okładzinę  stosuje  się  płyty  o  podwyższonej
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do
elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów
nośnych rusztu,

– mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do
nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

– do profili stalowych blachowkrętami.

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania
Dopuszczalna rozpiętość między

elementami nośnymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłużny 320

12,5
poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy – standard

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.

Opis ogólny

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD
27x28x0,6.  Przedłużenia  odcinków  profili  nośnych,  gdy  potrzeba  taka  wynika  z  wielko-ści
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany
do  konstrukcji  stropu  przy pomocy wieszaków  gdy chodzi  o  sufit  obniżony (sto-pień  obniżenia
sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników
krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.

Konstrukcję  rusztu  sufitu  obniżonego  wykonuje  się  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w
pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.

W  rusztach  dwuwarstwowych  do  łączenia  obu  warstw  ze  sobą  używa  się  łączników
krzyżowych (60/60).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

97

Grubość płyty
gipsowo-kartonowej

[mm]

Dopuszczalna
odległość między
wieszakami [mm]

Dopuszczalna
odległość w warstwie

głównej [mm]

Dopuszczalna
odległość w warstwie

nośnej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań płyt  gipsowo-kartonowych powinna być  zgodna z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do
spodu  stropu  wyższej  kondygnacji.  Powierzchnię  pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu
tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z  powierzchni  suchych  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych

urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 

8.2  Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych z płyt  gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

8.3  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,
powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  założeń
zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy
przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  do
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od płaszczyzny 
i odchylenia krawędzi

od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm
i w liczbie nie

większej niż 2 na całej
długości łaty

kontrolnej o długości
2 mb

nie większe niż 1,5 mm
na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m

wysokości

nie większe niż 2 mm na
1 mb i ogółem nie więcej

niż 3 mm na całej
powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niż
2 mm

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoża,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów  wraz  z
przycięciem i dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

- przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

· dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków
73, 28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków 1996 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45233250-6
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

B-12-00-00 Zagospodarowanie terenu
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru zagospodarowania terenu

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacjia  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  i  odbiorze
zagospodarowania terenu.

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  mające na celu  wykonanie
robót związanych z:

-wykonanie podbudowy z podsypki cem-piaskowej

- wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm 

- ułożenie obrzeża betonowe 6*20*100 cm

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST 

2 MATERIAŁY

2.1 Cement dla wykonania podsypki cem-piaskowej 

Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do pisku powinien wynosić 1:4.
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku
wodno-cementowym 0,25-0,35.
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki
25 i odpowiadać PN-88/B-3000.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać
PN-86/B-06712.
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i odpowiadać
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.2. Kostka betonowa 20×10×6 cm  



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

103

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznych kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana
do ruchu.

2.3 Krawężniki i obrzeża betonowe
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość elementów krawędziowych. Wszystkie materiały
z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub
podczas układania będą odrzucone.
 Wymagania
Do wykonania robót należy użyć obrzeże i krawężników  betonowych z klasy betonu nie
niższEj niż B25. Powinny spełniać wymagania:
-nasiąkliwość nie większa niż 5%,
-ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 4 mm.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Tekstura powierzchni powinny być jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
-dla długości i szerokości  3 mm,
-dla grubości  8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021.

3 SPRZĘT

     Roboty  związane  z  zagospodarowaniem  terenu  imogą  być  wykonywane  ręcznie  lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa,
-walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
-walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa
grubego klińcem,
-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa,
-walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wo

4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. 
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5  WYKONANIE  ROBÓT

       5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

      5.2. Odwodnienie.
     Odprowadzenie wód opadowych przewidziano poza plac utwardzony na istniejący teren . 

5.3 Teren utwardzony kostką betonowa 
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni  wykonać  podsypkę z  piasku gruboziarnistego z

rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania

oraz  wyrównaniem  szablonem  powierzchni  do  wymaganego  profilu  oraz  podbudowę  z

tłucznia  kamiennego  wg  dokumentacji  projektowej  Nawierzchnię  wykonać  z  kostki

betonowej na podsypce cem-piaskowej  o wymiarach  w kolorze szarym oraz czerwonym dla

oznaczenia  podziałów.Kostkę  betonową  układać  z  przycięciem  wg  potrzeby,  ubiciem

mechanicznym  nawierzchni,  sprawdzeniem  spadków  i  równości  nawierzchni  oraz

wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.4. Sposób zabudowania obrzeży chodnikowych
Obrzeża betonowe powinny być ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości
5cm. Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika winna wynosić 0-5 cm, a niweleta
powinna być zgodna z Rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych urządzeń wykonać
przy założeniu ustawienia górnej krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od poziomu chodnika celem
umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej
5.5. Sposób zabudowania krawężników betonowych 
Krawęzniki  betonowe powinny być ustawione na ławie betonowej  grubości 5cm wraz 
oporem . Niweleta powinna być zgodna z Rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych
urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia górnej krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od poziomu
terenu celem umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne pkt 6.

    6.2. Beton użyty  do podbudowy powinien odpowiadań wymaganej klasie. Należy podczas
wykonywania prac pobrać próbki betonu do badań 
     . Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.
6.2.2. Równość podbudowy
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.2.3. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm.

     6.2.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
    . Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspekora Nadzoru, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.3 Krawężniki drogowe ,obrzeża, kostka betonowa  wg obowiazujących norm produkcji 

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni utwardzonej z kostki .
Jednostka obmiarowa ułożenia krawężnika oraz obrzeża jest mb.

8  ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom  odbióru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
oraz odbioru końcowego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Insp.
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne
oraz spełnione zostały  wymagania PB. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonanie  podbudowy –  płaci  się  za  m2    wykonanej  podbudowy  po  zagęszczeniu.Cena
obejmuje:

--dostarczenie materiałów

z-zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną,
-oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych,
-przygotowanie podłoża,
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-rozłożenie pobudowy ,
-zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
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-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
-utrzymanie podbudowy w czasie robót.
-ułożenie nawierzchni kostki

Cena ułożenia mb krawężnika obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowacze
-wykonanie wykopu-rowka pod kraężnik 
-ułożenie i obetonowanie krawężnika
-obsypanie krawężnika ziemią 
-uporządkowanie terenu

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

  1.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
  2.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  3.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  4.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  5.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
  6.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
  7.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
  8.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
12 PN-B-06250           Beton zwykły.

13 PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
14.PN-G-98011  Torf rolniczy 
15   PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste


