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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych

KOMENDY  WOJEWÓDZKIEJ  POLICJI  W  BIAŁYMSTOKU 

CPV  45216110-8

B  -  00. 00. 00

1.Wymagania ogólne

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi  się  do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00 - izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B-02.00  - odgrzybianie ścian
B-03.00  - roboty murowe
B-04.00  - podłogi i posadzki
B-04.01  - ścianki i przegrody g/k,
B-05.00  - stolarka budowlana
B-06.00  - tynki i gładzie
B-07.00  - malowanie 
B-08.00  - rozbiórki 

1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  –  normy  państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarami robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  we  wzorze  umowy  stanowiącym  załącznik  do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy.

Wykonawca,  w  pełni,  ponosi  koszty  związane  z  pracami  przygotowawczymi  i
prowadzeniem robót, wynikające z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2
oraz zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy.

1.4.2. Dokumentacja 

Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać:
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3/ Przedmiary robót
    
Umowa będzie zawierać następujące części:
1/  specyfikację  zakresu  robót  modernizacyjnych   związanych  z  przedmiotowym
zadaniem,
2/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy:
1. Opracować dokumentację:

a) Projekt organizacji i  harmonogram robót.  Uwzględniający możliwość etapowania
robót. Całość musi być zaakceptowana przez inwestora.

b) Plan BIOZ
2. Ponosi koszty:

a) prac przygotowawczych i prowadzenia robót wynikających z Prawa Budowlanego art.
41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2,

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku zaniedbania lub
nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  czasie  trwania  budowy  i
wykańczania Robót Wykonawca będzie:
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1 utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,
2 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych
2. środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:

-- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego przepisy,  Zamawiający powinien
otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w czasie
trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i  władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez   jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany  - 
7. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
8. budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
9. obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji,  przy  czym dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż
użyto w stanie pierwotnym

Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.
Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót  budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Inżynier   -   osoba wyznaczona przez  Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik  budowy  -   osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów  -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  -   laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna,  będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Ślepy  kosztorys   -   wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub  zastosowania w sposób trwały  w
obiekcie budowlanym
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu,  stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat  zgodności –  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od dostawcy i
odbiorcy)  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
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zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi
przepisami prawnymi.
Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność,  że  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  normą  lub  aprobatą
techniczną
Dokumentacja  powykonawcza   -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
OST  - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości
PN -  Polska Norma
BN -  

Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IBDiM - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od  właścicieli   i  odnośnych władz na
pozyskanie  materiałów  z   jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła
wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem,  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera  w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie Robót  zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z
przedmiarami robót, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami
Inżyniera.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), przedmiarach robót
i w ST, a  także w normach i wytycznych.
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.  Polecenia Inżyniera będą wykonywanie  nie  później  niż  w czasie  przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót
zgodnie z przedmiarami robót i ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
3. BHP
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4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót
6. system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót
7. wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych
korekt  w procesie technologicznym,  proponowany sposób i  formę przekazywania  tych
informacji Inżynierowi.
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku

materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu
 sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót  będzie  takie sterowanie ich  przygotowaniem i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek,  badań
materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji przez Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
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zgodności materiałów i Robót ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

a)  W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww dokumenty  są  wymagane
przez  ST,  każda  partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

b)  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez
producenta,  a w razie  potrzeby  poparte  wynikami badań wykonanych
przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inżynierowi.

c) Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza  się  oprócz  wymienionych w  pkt.  1  –  3,  następujące
dokumenty:

1. Protokół przekazania Terenu Budowy
2. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
3. Protokóły odbioru Robót
4. Protokóły narad i ustaleń
5. Korespondencję na budowie

 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  przedstawione do wglądu na życzenie
zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z przedmiarami robót  i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
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Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Określanie  ilości  materiałów  należy  obliczyć  poprzez  pomnożenie  normy  zużycia  na
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę.
Zasady  obmiarowania  robót  zostały  podane  oddzielnie  dla  każdego  etapu  robót  w
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i  odbiór robót  związanych z wykonaniem
niniejszego zadania.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przezwały czas trwania Robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem
Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone
pomiary, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
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Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru
częściowego  Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  ST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
2. zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z ST i Ew. PZJ.
7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
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Odbiór  końcowy polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych z  usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem i

eksploatacją na budowie
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  tekst  jednolity

Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

  poz.907, z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 

   poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity

 Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963, 

  z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z 

 2008 r., z późn. zmian.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2013 r., poz.260 z późn.zmian.).
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 138, poz.935 

z 2010 r., z późn. zmian.)

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  .  w  sprawie

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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 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).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  przetargowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
– użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz.1129)  .

 Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  .  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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B-01.00   IZOLACJE PRZECIWWODNE l PRZECIWWILGOCIOWE
CPV  45320000-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i  przeciwwilgociowych konstrukcji  betonowych,  żelbetowych lub
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

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 SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych
konstrukcji  betonowych,  żelbetowych  i  stalowych,  związanych  z  budową,
przebudową, modernizacją i remontem obiektów. .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92.poz.881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu
budowlanego  wymaganej  przez  w/w  ustawy  lub  rozporządzenia  wydane  na
podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych,  żelbetowych  i  stalowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie
materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  projektową  i  posiadających  aprobatę
techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami   stosowanymi   przy  wykonywaniu   izolacji   przeciwwodnych   i
przeciwwilgociowych są:

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów
oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 i PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST
dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiały  izolacyjne  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach
technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być
zgodne z normą PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania  izolacji  na zimno mogą  być  stosowane są następujące
materiały:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy
  PN-B-24620:1998
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
  odpowiadające
  wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych   
  materiałów   posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu  
  zastosowań.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco
Do wykonywania izolacji  na gorąco mogą być stosowane są następujące
materiały:
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać  
  wymaganiom nomy PN-B-24625:1998,
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
  PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz 
  PN-B-27620:1998,
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej  
  Odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych  
  stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do  
  tego typu zastosowań.
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2.2.3.3. Izolacje membranowe
Do  wykonywania  izolacji  membranowych  należy  stosować  materiały
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  odpowiadające  wymaganiom
podanym w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów  i  posiadające
aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań.
Materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwodnej  lub przeciwwilgociowej  na
konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy PN-
  EN 13252:2002,
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20
murowane  na  zaprawie  cementowej  M  12  (beton  powinien  odpowiadać
wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i
żelbetowych),
warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10x10
cm z  prętów 04,5  mm ze  stali  klasy  A-l  o  grubości  zgodnej  z  dokumentacją
projektową (beton i zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), zabezpieczenie
przeciwwilgociowe  na  powierzchniach  betonowych  warstw  ochronnych
stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów
izolacyjnych.

- płyty drenujące

2.2.5. Szlamy uszczelniające.
Uszczelniająca mieszanka krystalizująca do uszczelniania płyt dennych.  Produkt
na  bazie  cementu  do  rozsypywania  na  sucho  w  dwóch  warstwach,  nad  i  pod
powierzchnią uszczelnianych elementów. Powoduje krystalizację wgłębną betonu i
zamyka w ten sposób kapilary, tworząc efektywne uszczelnienie konstrukcji.
Po rozsypaniu  mieszanki  na  powierzchni  betonu  substancje  aktywne reagują  z
wapnem w środowisku wilgotnym.
Powstające w wyniku tej reakcji łańcuchy nierozpuszczalnych kryształów, które za-
mykają kapilary i mikropęknięcia, zapobiegają penetracji wody w głąb konstrukcji i
tworzą uszczelnienie odporne(/ powodują odporność konstrukcji) nawet na nega-
tywne ciśnienie hydrostatyczne.

2.2.6.  Izolacje  mineralne  –  ciągłe,  elastyczne  przepony  mostkujące  rysy  [modyfiko
wane  polimerami  zaprawy  uszczelniającej;  dwuskładnikowe  (na  bazie  piasku  
kwarcowego, cementu modyfikowanego polimerami i dyspersją tworzyw sztucz-

nych); odporność na powstawanie rys podłoża: ≥0,8 mm; przenoszące wydłużenie
względne przy zerwaniu: ≥0,25%; pod obciążenie wodą opadową zalegającą i wodą ci-
śnieniową; brak przecieku przy ciśnieniu: ≥0,7 MPa; przy czepność  do  podłoża:  ≥1,3
MPa; mrozoodporne.] – np. zaprawy uszczelniają ce:  StoCrete  ES (STO-ispo)  / ew.
AQUAFIN-2K (Schomburg) lub równoważ ne, które muszą ponadto posiadać pozy-
tywną Ocenę Państwowego Zakładu Higieny  oraz  Aprobatę  Techniczną  Instytutu
Techniki Budowlanej.

2.2.7.  Hydroizolacje  pionowe  –  szczelne  przepony,  izolacje  przeciw  wilgoci  
i wodzie gruntowej, w sposób ciągły połączone z izolacjami poziomymi –
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           projektowane: na elementach z betonu konstrukcyjnego i na murach                   
  fundamentowych (z obu stron). Szczelne izolacje przeciw wilgoci i wodzie grunto-
wej: od zewnątrz, na styku z gruntem – izolacje bitumiczne, a od wewnątrz
pomieszczeń i ponad gruntem – izolacje mineralne [j.w.].
Modyfikowane  tworzywem  sztucznym izolacyjne  masy  bitumiczne
uszczelnienia podziemnych powierzchni pionowych (do głębokości posadowienia
fundamentów),  projektowane do aplikacji  na wszystkich:  fundamentach,  murach
fundamentowych i (od zewnątrz) na ścianach piwnic – z grubo-warstwowej, masy
bitumiczno-polimerowej  [tworzącej  hydroizolacyjne  powłoki:  bezszwowe  i
bezspoinowe;  po wyschnięciu  (nawet  przy obciążeniu  wodą wywierającą  parcie
hydrostatyczne)  o  grubości  warstwy  nie  mniejszej  niż  2,5  mm;  szybki  czas
wiązania: zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach
15÷20 ºC); możliwość nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, również
układania  na wilgotnych podłożach;  mostkowania  rys w uszczelnianym podłożu
(przenoszeniem rys  i  pęknięć  nawet  do  5  mm);  natychmiastowa odporność  na
deszcz; wodoszczelność (zbadana do 0,7 MPa); pełne łączenie się z podłożem i
brak możliwości podsiąkania wody (prawie nieosiągalny w przypadku stosowania
pap  i  folii);  skuteczne  i  nieskomplikowane  łączenie  izolacji  detali  (np.  przejść
rurowych przez ściany z izolacją powierzchniową); brak konieczności wykonywania
tynków na elementach drobnowymiarowych (jak np. cegła) oraz ich ciągłością (tzn.
brak  występowania  połączeń);  mrozoodporność;  zużycie:  ~4  dm3/m2]  
–  np.  Sto  Murisol  BD  1K  (Sto-ispo)  /  COMBIFLEX-C2  (Schomburg),  lub
równoważne –  wykonać  zgodnie  z  technologią  producenta  wybranego  zestawu
systemowych preparatów.
Izolacje  bitumiczne  (bez  termoizolacji)  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  me
chanicznymi  warstwą  ochronną  –  fizeliną  wzmacniająca  powłoki  uszczelniają
ce, którą należy wklejać w świeżą warstwę. 
Fizelina (w rolkach szerokości 1 m i długości 25 m lub 100 m) zwiększa   

           wytrzymałość na rozrywa nie i posiada dodatkową zdolność do mostkowania rys.

2.2.8. Termoizolację ścian zewnętrznych w gruncie (bez cokołów) – na głębokości do  
fundamentów  –  wykonać  płytami  polistyrenu  ekstrudowanego  XPS,  
o  zamkniętej  strukturze  komórkowej  i  gładkiej  powierzchni,  koniecznie  z  jedno-
stronnymi  rowkami  drenażowymi  zabezpieczonymi  naklejoną  fabrycznie  geo-
włókniną [tj.  z  płyt  o wymiarach:  1250x600 mm; z  krawę-dziami profilowanymi  
schodkowo; hydrofobowych;  nasiąkliwość  wodą:  ≤0,7%  objętości; wytrzyma
łość  na  ściskanie:  0,30  N/mm2 (zgodnie  z  normą  PN-EN  826);  
o  gęstości  ≥28 kg/m3;  o  współczynniku przewodzenia  ciepła:  λ  ≤0,035 W/mK;  
oporze dyfuzyjnym: 180÷100 (wg PN-EN 12086); natężenie przepływu 

            odwodnienia: ≥0,3 l/sm÷1 l/sm); klasa reakcji na ogień: „E” samogasnące (wg PN-
           EN 13501-1:2004)], grubości 12 cm – np. PERIMATE DI-A (Dow) lub 
            równoważne.

2.2.9. Folia paroizolacyjna.
Folia paraizolacyjna.gr. min 0,3 mm

Zastosowanie  :  do  wykonania  warstw  przeciwwilgociowych  pod  podłogi,
posadzki, wylewki, do prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachów , jako
izolacja  paroszczelna  w  konstrukcjach   stropów i  stropodachów,  izolacja
przeciwwilgociowa podziemnych części budowli.
Parametry techniczne:
Klasyfikacja ogniowa – wyrób trudno zapalny,
współczynnik oporu dyfuzyjnego  µ≥300000,
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max naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż   ≥15MPa
  w poprzek ≥10MPa,

wydłużenie względne przy zerwaniu:  wzdłuż  ≥300÷200% w zależności
        od grubości,

       w poprzek ≥450÷200% 
          w zależności od grubości,

szerokość folii 2,00 i 2,70 m.

2.2.10. Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej 
            wytrzymałości, stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin 

dylatacyjnych i w narożach. 

Dane techniczne:

Grubość (część środkowa taśmy) 0,48 mm +/-10% 

Szerokość 
120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa część centralna 290,00 g/m2
 
+/-10%

Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej tasmy, MPa
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 18,0
≥ 18,0

Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej,
%
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 1000
≥ 1000

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem uszczel-
niającym COMBIFLEX-C2.

Produkty powinny posiadać atesty higieniczne PZH oraz być zgodne z 
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi ITB. F. Na wykonawcach prac ciąży 
obowiązek zapoznania się z instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i 
przestrzegania zawartych w nich zaleceń. 

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiałów.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  Część  G  „Wymagania
ogólne".

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o
ruchu drogowym.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST .
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  kartami  technicznymi  stosowanych
materiałów, normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty związane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca  robót  izolacyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania
referencje  z  wykonywania  podobnych  izolacji  przeciwwodnych  lub
przeciwwilgociowy konstrukcjach betonowych,  żelbetowych i  stalowych obiektów
inżynieryjnych.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę
Podwykonawcy,  do  wykonania  izolacji  przeciwwodnej  lub  przeciwwilgociowej
obiektów  inżynieryjnych,  dokonuje  Inżynier.  Wykonawca  nie  może  przenieść
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera
bez Inżyniera.
Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  Producenta  materiału
izolacyjnych)  oraz  zgodnie  z  normą  PN-69/B-10260  w  przypadku  izolacji
bitumicznych.
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w
granicach od + 5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Wilgotność  względna  powietrz  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie
większa niż 85%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1.Przygotowanie rusztowań roboczych
Rusztowania  robocze  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  SST
dotyczących rusztowań.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie  stalowe  powinny  być oczyszczone,  odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, 
PN-EN ISO 1; 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO
8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-97051 
oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta
izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów.
Bezpośrednio  przed  pokryciem powierzchni  materiałami  do gruntowania,  należy
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać
zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  Producenta  i  aprobatach
technicznych IBDiM odnośnie:
- stanu podłoża,
- temperatury,
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- wilgotności.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak
pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem
itd.
Zagłębienia  i  małe  uszkodzenia  należy  wyrównać,  a  większe  ubytki  wypełnić,
zgodnie  z  zaleceniami  SST  dotyczącą  napraw  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych' powinny być zgodne z
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta
materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu
przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać
zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów  i  ich
aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony  
  do układania na podłoża o większej wilgotności),
- wieku betonu.

5.2.4.  Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków
gruntujących,  zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i
aprobatą techniczna IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji  należy przestrzegać zalecanych
przez  Producenta  zakresów  temperatur  otoczenia  i  podłoża  oraz  wilgotności
podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.
Przystąpienie  od  kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej.
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone
z  zachowaniem  wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm  oraz
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postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych,
jak i niniejszej SST.

2.2.7. Izolacje pionowe na zewnętrznych murach budynku
Projektowane uszczelnienia pionowe – bezspoinowe dwukomponentowe 
hydroizolacje z elastycznej dyspersyjnej masy uszczelniającej, wykonane przy 
pomocy systemowej mieszanki: akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania 
hydroizolacji i cementu portlandzkiego w stosunku 1:1. 
Warstwę gruntującą rozcieńczyć wodą w ilości max. 10% i nanosić pędzlem 
lub szczotką [zużycie: 0,5 kg mieszanki/m2]. 
Warstwę izolacyjną nakładać pacą ze stali nierdzewnej w jednej warstwie 
[zużycie: 2,0 kg mieszanki/m2].
Uwaga:  zwrócić  szczególną  uwagę na co najmniej  poprawne uszczelnienie,  od
zewnątrz, wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne do budynku.
Ściany zewnętrzne i cokoły, części podpiwniczonej budynku – ocieplić poprzez 

przyklejenie płyt termoizolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego XPS, o zamkniętej 
strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z jednostronnymi rowkami 
drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie geowłókniną.

Montaż drenujących płyt termoizolacyjnych – wg schematów producenta. 
Płyty termoizolacyjne zaleca się dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową.

5.2.8.  Montaż  i  uszczelnienie  stryków  drenujących  płyt  termoizolacyjnych  –  wg  
wytycznych i typowych schematów producenta.
Płyty  ocieplenia  kleić  metodą  grzebieniową,  całą  powierzchnią,  na  odpowiedni  
klej,  wg  systemu  dla  danej  powłoki  izolacyjnej  [jednoskładnikowy  klej  
nieniszczący polistyrenu] – np. bitumiczną masę do klejenia płyt drenażowych i

ochronnych na izolacjach bitumicznych – np. StoMurisol BD–1K (Sto-ispo) /ew.
COMBIDIC–1K (Schomburg) lub równoważny. Masę klejącą nanosić pacą  zębatą
15x15 mm na płyty izolacyjne [zużycie: ~2,0 kg mieszanki/m2].

Płyty termoizolacyjne w gruncie dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych . 
Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. 
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
   materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
  powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
  oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń
  lub odspojeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z
  wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta;
  grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach
  wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub
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  niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM,
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej,
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.
Przystąpienie  od  kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,  przywołanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę  płatności  stanowi  cena  za  1  m2  wykonanej  izolacji,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową, obmiarem robót,  atestem Producenta izolacji  i  oceną
jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze,
-  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem,
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-  przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
-  wykonanie warstwy gruntującej,
-  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,
-  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub  
   zleconych przez Inżyniera,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.1. Normy:
1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed

nakładaniem farb i podobnych produktów.
Metody przygotowania powierzchni. Część 1:
Zasady ogólne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed
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nakładaniem farb i podobnych produktów.
Metody przygotowania powierzchni. Część 2:

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Obróbka   strumieniowo-ścierna.
Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania     techniczne     dotyczące
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce
strumieniowo -ściernej. Część 1: Ogólne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania     techniczne     dotyczące
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne
wprowadzenie    i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypełniaczami stosowany na gorąco

8. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań.
9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie

zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości

wymagane   w   odniesieniu   do   wyrobów
stosowanych    w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania
i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące
wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie
powierzchni i metody nakładania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN-1808501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych oraz po całkowitym usunięciu
nałożonych powłok.

17. PN-1808501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
Stopnie      przygotowania wcześniej pokrytych
powłokami     podłoży stalowych po miejscowym
usunięciu tych powłok.

18. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
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stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne.

19. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania
powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„  Nr
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

2.  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. 
Nr 92, poz. 881),

3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r..  
Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
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B-02.00 ODGRZYBIANIE ŚCIAN
CPV  45320000-4

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie prac odgrzybiających ścian.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dostosowana  jako  dokument  przetargowy  przy
zlecaniu i  realizacji  zakresu robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych
reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  prac  odgrzybiających.  Niniejszą  SST  objęty  jest
następujący zakres robót:
- oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń.
- przygotowanie preparatów grzybobójczych.
- smarowanie ścian preparatami grzybobójczymi przy użyciu pędzli lub szczotek.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami  podanymi w ogólnej  specyfikacji  technicznej  OST (kod
CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
umową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są
podane w ST„ Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  umową,  specyfikacjami  technicznymi,
harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku. Decyzje
zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót
oparte  będą  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  SST  a  także  normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający przy
realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na  rozważaną  kwestię.  W  przypadku  wprowadzenia  zmian  bez  uzgodnienia  z
inspektorem  nadzoru  –  wykonawca  na  swój  koszt  usunie  niewłaściwe  elementy.
Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie,
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nie później niż w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawcę
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2. MATERIAŁY

Potrzebne materiały do zadania:
- woda
- preparat grzybobójczy do murów pokrytych farbami.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na  życzenie  Zamawiającego,  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów
i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  i  odpowiednie  atesty,
aprobaty,  dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła
nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskują
zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane
z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji
technicznych  w  czasie  postępu  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor
zezwoli  wykonawcy na użycie  tych materiałów do robót  innych,  niż te,  dla których
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakości właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)
„Specyfikacja techniczna – Ogólna”.

3.2. 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. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- sprzętem pomocniczym.
Do wykonywania robót związanych z odgrzybianiem należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– pędzla, szczotki lub urządzenia natryskowe ,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki
– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne.

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  (kod  CPV  45000000-01)
„Specyfikacja  Techniczna  -  Ogólna”.  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót

4.2. Transport materiałów i sprzętu.

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać  przepisów obowiązujących  w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu
po drogach publicznych środki  transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  związanych  z  odgrzybianiem  należy
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych, zabezpieczyć urządzenia, meble folią malarską.

5.2. Roboty odgrzybieniowe

Przed przystąpieniem do  prac  z  preparatem  grzybobójczym należy  usunąć grzyby
pleśniowe  ze  ścian  poprzez  zdrapanie  np.  szpachelką,  szczotką  drucianą  itp.
a  następnie  umyć  ścianę  wodą.  Po  tych  czynnościach  należy  nasączyć  ścianę
preparatem za pomocą pędzla,  szczotki  lub natrysku.  Zabezpieczane powierzchnie
powinny  być  nasączane  środkiem  3  razy.  Kolejną warstwę  należy  wykonać  po
wsiąknięciu  w  mur  warstwy  poprzedniej.  Świeżo  zabezpieczone  powierzchnie  nie
powinny stykać się bezpośrednio z produktami żywnościowymi do czasu wyschnięcia
zabezpieczanej powierzchni tj. ok. 8 godzin. 

6. Kontrola jakości robót.
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola  będzie  polegać  na  sprawdzeniu  jakości  podkładu,  równomierności
rozłożenia,  braku  prześwitów,  braku  odprysków,  spękań,  pęcherzy,  wgłębień,
zacieków, i innych niedopuszczalnych usterek.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych
czynności  technologicznych,  zgodnie  z  przyjętymi  podstawami  nakładów podanych
w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawą odbioru  wykonania robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania
z podpisaną umową i Specyfikacją techniczną

8.2. Przedmiot odbioru.

Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  roboty  wykonanie  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.5  oraz
odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru  mierzone  zgodnie  z  jednostkami  podanymi  w
pkt.7.
.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN - 62/B 10144- Szczeliny dylatacyjne
2.  Instrukcja  ITB  351/98  Zabezpieczanie  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych
3.  Katalogi  techniczne  systemowych  rozwiązań  w  zakresie  odgrzybiania  murów  i
stropów.
4. Wytyczne producenta preparatu do odgrzybiania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00              ROBOTY MUROWE
                                      CPV 45262500-6

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikami  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej

1.4. Określenia podstawowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie
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może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania
- brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
l,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba-
danych
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości :
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy-
szczerbienie   lub  jej  pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie  spełniających   powyższego
wymagania nie powinna być większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł                                         
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł                                          
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł                                          

2.2.3. Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,                                            
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i  
  odmrażania
  - brak uszkodzeń po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na
ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.4. Cegła silikatowa.
2.4.1.Cegły pełne i bloki drążone.

Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3
Wymagania:



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

- nasiakliwość 16%
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla 
  drążonych.

2.4.2. Blok drążony N24 
Wymiary: 250x240x220  mm
Zużycie: 18  szt./m²
Masa: 17,1  kg/szt.  
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne przy klasie wytrzymałości 15.

2.4.3. Cegła silikatowa N12 

Wymiary:  250x120x220  mm
Zużycie:  18  szt./m²
Masa:  9  kg/szt.
Zastosowanie: ściany działowe i konstrukcyjne 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement:          ciasto wapienne:            piasek
1               :               1              :             6
1               :               1              :             7
1               :               1,7           :             5
cement:    :      wapienne hydratyzowane:    piasek
1               :  1       : 6
1               :               1       : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:          ciasto wapienne:            piasek
1            :          0,3          :          4
1            :           0,5          :         4,5
cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek
1            :          0,3          :          4
1            :          0,5          :         4,5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
  mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z
dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 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  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.6. Bloczki z betonowe.

Bloczki ścienne betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o
prostych  krawędziach  i  o  równych  powierzchniach.  Mogą  być  produkowane  z
betonu  zwykłego,  nie  zawierającego  w  przypadku  dodatków  popiołów  lotnych
nadmiernego  stężenia  naturalnych  pierwiastków  promieniotwórczych.  Przełom
pustaka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność
przemieszania  wszystkich  składników  i  brak  zanieczyszczeń  kruszywa  obcymi
ciałami szkodliwymi dla struktury elementów. Powierzchnie zewnętrzne pustaków
powinny  być  bez  raków,  guzów  lub  wgłębień,  krawędzie  –  nie  poszczerbione,
naroża – nie poobijane.
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna się mieścić w granicach 
od 10 do 20%.
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia :
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni;
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży;
- wielkości i liczby pęknięć, przełomu, wytrzymałości na ściskanie.
Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10
tygodniach od daty ich wyprodukowania. Kształt,  rodzaj betonu, wymiary i  klasy

bloczków powinny odpowiadać aktualnym normom państwowym oraz świadectwom ITB

2.7. Kształtki wentylacyjne blaszane.

Zastosowano przewody wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o
przekrojach  zgodnych  z  PN-EN  1505:2001,  PN-EN  1506:2001.  Przewody  o
przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie o grubości
min.: O80÷O125 – 0,50 mm. Przewody spiro łączone są przez nypel i mufę oraz
opaskę  przy  przewodach  elastycznych  typu  flex.  Wszystkie  wentylatory
montowane  w  sufitach  podwieszonych  należy  podłączać  do  głównych  kanałów
przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych o długości  nie mniejszej  niż
0,5m.
Przewody elastyczne tepu flex powinny odpowiadać następującym wymogom:
 muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia
    przepływającego nimi powietrza,
 muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach 
    kierunku,
 posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm],
    pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni
    zaciskowych,
 połączenia muszą być całkowicie szczelne,
 niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich
    przedłużenia.

3.  Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

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.

Wymagania ogólne:
      a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i   

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu
połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępią
zazębione końcowe.

      d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy  murowaniu  cegłą  suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem
murów.

f) Mury  grubości  mniejszej  niż  l  cegła  mogą  być  wykonywane przy  temperaturze
powyżej0°C.

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu
robót  po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna  
   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 
   Grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa
niż 15% całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
     na leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły

jednego wymiaru.
      b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł

o  grubości  różniącej  się  więcej  niż  o  5mm  należy  wykonywać  na  strzępią
zazębione boczne.

5.2. Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z
cegły  pełnej.  W  narożnikach,  przy  otworach,  zakończeniach  murów  oraz  w
kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.
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5.3. Mury z bloczków silikatowych.

5.3.1. Ścianki działowe.

Ściany działowe są murowane przeważnie z najwęższych elementów (od 6,5 do
12 cm), gdyż nie przenoszą obciążeń konstrukcyjnych. Lepiej, by nie były zbyt szerokie,
aby niepotrzebnie nie zajmowały miejsca w pomieszczeniach. Tylko na ściany, na których
mają  wisieć  ciężkie  przedmioty,  na  przykład  w  kotłowni  czy  kuchni,  lepiej  używać
bloczków grubszych  (12-15  cm).  Można  w  nich  stabilnie  zamocować  łączniki,  a  przy
okazji  osiągnie się lepsze parametry akustyczne ściany i  w ten sposób ochroni  resztę
domu przed hałasem urządzeń technicznych. Aby przyspieszyć prace, warto korzystać z
większych bloków o długości równej dwóm długościom typowego bloczka. Jeśli  ściana
ma nie być wykańczana tynkiem, warto wymurować ją z cegieł. Dzięki temu uzyska się
ciekawy akcent dekoracyjny wnętrza. Bloczków silikatowych nie wolno łączyć trwale ze
stropem ponieważ należy zachować swobodę ugięcia stropu, jednocześnie zapobiegając
spękaniu ścian działowych.

Jeśli  ściana  działowa jest  długa  i  podparta  tylko  z  jednej  strony  albo  ma  być  wolno
stojąca, to w co drugiej spoinie poziomej należy umieścić zbrojenie

W naszym przypadku, w co drugiej spoinie poziomej umieścić zbrojenie (po dwie
sztuki po obu stronach kanału) z pręta #6 ze stali ocynkowanej .
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Łączenie ścianek działowych ze ścianami konstrukcyjnymi

Ściany działowe powinny być połączone z nośnymi, inaczej mogłyby się przewrócić
pod naporem ludzkiego ciała albo wskutek trzaśnięcia osadzonymi w nich drzwiami. Do
połączenia  najłatwiej  użyć  stalowych  kotew,  które  podczas  murowania  ścian  nośnych
wypuszcza się z ich spoin wzdłuż linii planowanych działówek. Dobrze, jeśli oba rodzaje
ścian są wznoszone z elementów tej samej wysokości, wtedy kotwy trafiają w spoiny, ale
można też je odginać i przykręcać do powierzchni czołowych bloczków. Kotwy powinno
się rozmieszczać tak, aby na wysokości ściany były przynajmniej trzy: w dolnej części, w
górnej i na środku.

5.4. Mury z bloczków betonowych.
Mury z bloczków betonowych wykonuje sie według tych samych zasad, co 
mury z cegieł ceramicznych.

5.5. Kominy wentylacji grawitacyjnej z kształtek ceramicznych.
 

Przewody wentylacyjne należy budować w postaci „schodkowej” przedstawionej na
rysunku poniżej

  rys. 1

Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne
zgodne z wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005,
np. zaprawa montażowa l.
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa.
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów
wentylacyjnych.
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15mm.
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana
ok. 2,0 centymetrami tynku cementowo-wapiennego.
Pustaki wentylacyjne można wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone
od elementów nośnych budynków.
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30oC.
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi
elementami budowlanymi. 
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Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2– 3 cm większe od wymiaru
zewnętrznego  pustaków.  Powstałą  w  ten  sposób  dylatację  należy  szczelnie
wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym.
Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów
budowlanych.
Dodatkowo  należy  otynkować  kominy  wentylacyjne  zaprawą  cementowo-
wapienną.

5.6. Przewody wentylacji grawitacyjnej z blach.

5.6.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń
Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie
ma w nich zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno
używać.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach,   
   stropie i dachu
- uszczelnienie przejść przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń
- wykonanie połączeń
W  miejscach  przejść  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i
przy pomocy specjalnych kształtek przejściowych.
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z
urządzeniami  nie  następowały  w  nich  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są
działania  mogące  powodować  deformacje  elementów  wentylacji.  Elementy
wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i kołnierzowych.
Uszczelnienie  tych  połączeń  należy  wykonać  za  pomocą  uszczelek  i  taśm
uszczelniających.

5.7.Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w
ościeżach niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając
mu mały spadek od środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 
W przypadku  podokienników o  większym wysięgu  należy  uprzednio  osadzić  w
murze  na  zaprawie  cementowej  marki  co  najmniej  10  wsporniczki  stalowe  w
odstępach co najmniej 1,00m.
Osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych i tym podobnych w
uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej
marki co najmniej 5.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
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*  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją
poddać  badaniom  laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na
działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować
jej  markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki
odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 
       przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3 
10

6
 20

2. Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

3 
6 

20

6 
10 
30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na l m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
 20

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm                     szerokość
                                      wysokość
ponad 100 cm               szerokość
                                      wysokość

+6,-3 
+15,-1
 +10,-5 
+15,-10

+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 

+15,-10

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.
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8.1. Odbiór robót murowych 
       powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót wykończeniowych.
       Podstawę do odbioru robót murowych 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,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,
g)  ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,  gdy  byty  wykonywane  przed  odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objęte SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 
1 : Elementy murowane ceramiczne. 

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Terminologia. 

PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                           cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
 cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00               POSADZKI   I  POSADZKI  
CPV 45430000-0

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 
lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)                                              ,

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów 

powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość na 
ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu.

2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów 
powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny 
być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

2.6. Izolacja termiczna podłóg na gruncie.
2.6.1. Izolację termiczną podłóg na gruncie, wykonać o grub. minimum 7 cm, z płyt 

ekstrudowanego polistyrenu XPS:
2.6.2. W podłogach pomieszczeń „obciążonych” (tj. w garażu, na poziomie piwnicy) 

– z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 
0,036 W/mK; nominalna wytrzymałość na ściskanie: ≥0,50 N/mm2; moduł 
sprężystości: 20 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasiąkliwość wodą: 
≤ 0,7% objętości; gęstość: ≥28 kg/m3; krawędzie ukształtowane schodkowo] – np. 
FLOORMATE 500 (DOW) lub równoważny.

2.6.3. Natomiast w podłogach pozostałych pomieszczeń biurowych i sanitarno-
higienicznych (łazienek/toalet) – z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS 
[współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymałość na 
ściskanie: ≥ 0,30 N/mm2; moduł sprężystości: 12 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); 
hydrofobowy; nasiąkliwość wodą: ≤ 1,5% objętości; gęstości: ≥ 28kg/m3 krawędzie 
profilowane: na pióro-wpust lub ukształtowane schodkowo] – np. FLOORMATE 
200 (DOW) lub równoważny.

2.6.4. Na termoizolacji ułożyć dodatkową warstwę ochronną z folii P.E., gr. 0,3 mm, 
klejoną bądź zgrzewaną na zakładach.

2.7. Podłogi betonowe na gruncie.
2.7.1. Podbudowa pod podłogi na gruncie – wg projektu wykonawczego konstrukcji.

w garażu: podbudowa z pospółki gr. 60 cm,
pozostałe pomieszczenia: z piasku wielofrakcyjnego gr. 40 cm.     

2.7.2. Podkład betonowy.
podkład betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15,

2.7.3. Paroizolacja.
paroizolacja dwie warstwy folii PE., o grubości po 0,3 mm.

2.7.4. Posadzki betonowa.
 W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnohigienicznych oraz 

technicznych o małym obciążeniu – dopuszczalne obciążenie równomiernie 
rozłożone: 3,0 kN/m2. - gr. 6 cm z betonu C20/25 drobno-ziarnistego 
zbrojonego włóknami polipropylenowymi twardymi HPP o długości 50 mm i 
średnicy 1 mm na poziomie 5 kg na 1 m3 betonu.

 W garażu posadzka  z płyty, o grubości 15 cm, z betonu C30/37 (B37) 
(fibrobetonu) o w/c<0,5 i minimalnej zawartości cementu 300 kg/m3, 
zbrojonego rozproszonym włóknem stalowym drucianym klejonym 30 kg/m3,

o dużej smukłości i wytrzymałości 1100 MPa – np. zalecane włókno: 
Dramix RC-65/60-BN, klejone (firmy Bekaert), lub równoważne.

2.8.  Izolację termiczną podłóg na gruncie.
grub. minimum 7 cm, z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS:

2.8.1.. W podłogach pomieszczeń „obciążonych” (tj. w garażu, na poziomie piwnicy) 
– z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 
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0,036 W/mK; nominalna wytrzymałość na ściskanie: ≥0,50 N/mm2; moduł 
sprężystości: 20 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasiąkliwość wodą: 
≤ 0,7% objętości; gęstość: ≥28 kg/m3; krawędzie ukształtowane schodkowo] – np. 
FLOORMATE 500 (DOW) lub równoważny.

2.8.2. W podłogach pozostałych pomieszczeń biurowych i sanitarno-higienicznych 
(łazienek/toalet) – z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS 
[współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymałość na 
ściskanie: ≥ 0,30 N/mm2; moduł sprężystości: 12 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); 
hydrofobowy; nasiąkliwość wodą: ≤ 1,5% objętości; gęstości: ≥ 28kg/m3 krawędzie 
profilowane: na pióro-wpust lub ukształtowane schodkowo] – np. FLOORMATE 
200 (DOW) lub równoważny.

2.8.3. Na termoizolacji ułożyć dodatkową warstwę ochronną z folii P.E., gr. 0,3 mm, 
klejoną bądź zgrzewaną na zakładach.

2.9. Posadzki z płytek ceramicznych.
Posadzki z płytek ceramicznych szlachetnej kamionki porcelanowej (gresu 
porcelanowego), w I gatunku.

2.9.1. Płytki ceramiczne (posadzek) imitujące oryginalnym żyłkowaniem i kolorem 
naturalny kamień [zgodne z normą: UNI EN 14411-G BIa UGL; jednorodne; 
zwarte w masie (prasowane na sucho z granulatu pochodzącego z mieszanin 
minerałów o bardzo niskiej zawartości żelaza); wypalane w temperaturze ponad 

1200°C; o nasiąkliwość H2O: do 0,05 %; wytrzymałość na zginanie ponad 45 N/mm2; 
podwyższona twardość powierzchni (≥7 Mohs / ≥5 PEI); odporność na ścieranie 
wgłębne (120÷150 mm2); nieśliskie: ≥R9A i/lub R12 V4C÷V8C (również w warunkach 
wilgotnych); mrozoodporne; rektyfikowane] 

 – odpowiednio do miejsca aplikacji:
2.9.2. W pomieszczeniach całej strefy wejściowej oraz części wspólnej wszystkich 

stref, tj. w komunikacji ogólnej, oraz w części pokoi biurowych – płytki dużego 
formatu, co najmniej: 60x60 cm, o grubości: 10,5 mm, o fakturze naturalnej 
 [matowej R10], w kolorze: ciemnoszarym (stalowym), zbliżonym do 
kolorystyki NCS-S 6502B – np. wzór: GRIGIO METEOR (CASALGRANDE 
PADANA) lub równoważny.

2.9.3. W części pokoi biurowych (głównie na parterze) – płytki dużego formatu, co 
najmniej: 60x60 cm, o grubości: 10,5 mm, o fakturze naturalnej [matowej R10], w

kolorze: orzechowym /ew. beżowym – np. wzory: NOCE /ew. BEIGE METEOR 
(CASALGRANDE PADANA) lub równoważny.
2.9.4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i technicznych – płytki dużego formatu,
co najmniej: 40x40 cm, o grubości: min. 9,5 mm, o fakturze naturalnej [matowej R10],
w kolorze: ciemnoszarym (stalowym), zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B – np. 
wzór: GRIGIO METEOR (CASALGRANDE PADANA) lub równoważny.
2.9.5. W garażu – pogrubione płytki techniczne [antypoślizgowa struktura ryflowana; 

nieśliskie (również w warunkach wilgotnych): R12 V4C (struktura typu 
„DIAMOND”) ew. R12 V8C (struktura typu „PAVE”)], o grubości: 12÷14 mm, 
formatu min. 20x20 cm, w kolorze: ciemnoszarego granitu (uziarnionego), 
zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B – np. wzór: MHXW GRANITI GRIGIO 
CHIARO_GR MARAZZI [gr. 12,0 mm; PAVE: R12V8C], ew. M65F GRANITI 
GRIGIO CHIARO_GR MARAZZI [grubość: 14,0 mm; DIAMOND: R12V8C] lub 
równoważne.

2.9.6. Okładziny schodów.
Początki schodów sygnalizować zmianą koloru płytki.
Stopnice schodów wewnętrznych – kształtki typu „Gradino”, ryflowane, płytki 
dużego formatu: 30x60 cm, o grubości: 10,5 mm, o fakturze naturalnej 
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[matowej; nieśliskie: R10], w akcentującym schody kolorze: ciemnoszarym 
(grafitowym), zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B – np. wzór: NERO 
METEOR (CASALGRANDE PADANA) lub równoważny. Podstopnie i spocz-
niki na półpiętrach – w kolorze stopnic, wzór: NERO METEOR 
(CASALGRANDE PADANA) lub równoważny.

2.10. Kleje i fugi.
Dobór aplikowanych klejów i fug uzgodnić, na roboczo, z nadzorem autorskim

2.11. Wyroby podłogowe tekstylne.

2.11.1. Wymagania ogólne.
        * Do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych należy dobierać 

materiały (wykładziny obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadające 
celowi zastosowania.

* Materiały powinny być zaopatrzone w etykietkę lub nadruk na spodzie  
   wykładziny, umożliwiające ich identyfikację, określające: nazwę materiału i  
   producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, w przypadku kleju – 
   sposób użycia. Powinien być również podany nr certyfikatu lub aprobaty.  
* Do przyklejenia wykładziny należy stosować kleje zalecane przez  
   producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach     
   technologicznych.   
   Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie    wykładziny z  
   podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i  wykładzinę.   
* Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy 
   przypodłogowe z PCW lub cokoły w postaci paska wykładziny dywanowej.
* Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny 
  zapewniać należytą przyczepność do podkładu oraz wytrzymałość na   
   ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu.
* Preparaty do gruntowania podkładów powinny charakteryzować się krótkim 
   czasem wchłaniania się i schnięcia oraz powinny być niepalne i  
   nieszkodliwe dla zdrowia.
Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego
Zakładu Higieny.

2.11.2. Wykładzina dywanowa ze współczesnych materiałów [ognioodpornych; 
zmywalnych; nieśliskich i nie gromadzących ładunków elektrycznych] – wg 
dyspozycji na rys. Z uwagi na obciążenia użytkowe i wymagany komfort 
akustyczny – w pokojach biurowych – na całej powierzchni, wykonać posadzki z 

wysokiej jakości, dekoracyjnej, kontraktowej wykładziny dywanowej, w płytkach 
formatu: 50x50 cm, o wysokości całkowitej: ca 6 mm.
2.11.3. Wykładzina dywanowa flokowana – typu flotex, w płytkach formatu: 50x50 cm [o
parametrach: runo: 100% PA (nylon 6,6) ponad 70 mln włókien na m2; klasa 

użytkowa: 33 (wg EN 685); grubość całkowita: 5,3 mm (ISO 1765); waga 
całkowita: 4,5 kg/m2 (ISO 8543); odporność na ścieranie: <35 g utraty włókien 
(EN 1963); trwałość kolorów: min. 6 (ISO 105-B02); stabilność wymiarowa: 
<0,2%; gęstość włókien: ponad 70 mln/m2; klasa antypoślizgowości: >0,7 (suchy i 

mokry, wg DIN 51097); dynamiczny współczynnik tarcia DS: >0,30 (wg EN 13893); 
reakcja na ogień: Bfl-S1 (EN 13501-1); tłumienie odgłosów: ΔLW = 17 dB (ISO 140-8); 
pochłanianie dźwięku: 0,10 (ISO 354); odporność na działanie kółek meblowych (EN 
985): R ≥2,4 (użycie ciągłe); bakterio- statyczna, z zabezpieczeniem przeciw grzybom; 
rezystancja elektryczna: >109 Ω (wg ISO 10965); posiadająca deklarację zgodności 
ze znakiem CE EN 14041; napięcie elektrostatyczne: <2 kV (ISO 6356); gwarancja: min. 
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10-letnia] – wg oryginalnych wzorów: INTEGRITY Nr: 500004/grey, 500008/taupe, 
500002/forest, i/lub SILICA Nr: 333088/anthracite, 333108/pepper, 333063 
/taupe, z kolekcji: FLOTEX (FORBO) lub równoważnych.

2.13. Cokoły przy wykładzinach dywanowych.
Przy posadzkach wykończonych wykładziną, na ścianach, odpowiednio do 
okładziny posadzki, wykonać cokoliki:

- przy wykładzinie dywanowej – z typowych profilowanych listew cokołowych, 
o wysokości 100 mm, do wykończeń wykładziną dywanową [listwy przypodło-gowe
wyobleniowe z daszkiem z twardego PCV/ew. ożebrowane; klejone taśmą 
samoprzylepną i stabilizowane mechanicznie kołkami rozporowymi wkręcanymi], w
kolorze drewnopodobnym okleiny parapetów wewnętrznych;

- przy wykładzinie sportowej – z tej samej wykładziny, wywiniętej i wklejonej na 
ściany, na wysokość do 15 cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.01       PRZEGRODY  Z  PŁYT  GIPSOWO – KARTONOWYCH  
  NA  RUSZCIE  STALOWYM,   

CPV 45421146-9

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przegród
wewnętrznych z płyt  gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych,  systemowych
ścianek wc, sufitów podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie przegród wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach stalowych .

1.4. Określenia podstawowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. Materiały.

2.1. Profile stalowe .

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60
cm i przykręca do nich płyty. 
Zależnie od szerokości użytego profilu (50,  75,100 mm) i opłytowania całkowita
grubość ścianki jest różna.
Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe. 

2.1.1. Profil słupowy CW 75.
Profil słupowy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm

2.1.2. Profil poziomy UW 75.
Profil poziomy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm
Przycinać profile na wysokość o 1 - 2 cm krótszą niż wysokość pomieszczenia.
Mocowanie profili ościeżnicy powinno odbywać się przy pomocy kątowników.
Należy używać właściwych wkrętów do mocowania profili ościeżnicowych

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe.

- stosowane płyty zwykłe, wodoodporne,
- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm, 
- grubość 12,5 mm.
Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty. 
Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi.
Płyty ułożyć na płaskiej,  poziomej  powierzchni,  na podkładkach w rozstawie co
350mm

2.3. Masa szpachlowa gipsowa.

Do  wypełniania  spoin  między  płytami  stosuje  się  masy  szpachlowe  specjalnie
przeznaczone  do  płyt  gipsowo-kartonowych:
–  wzmocnione  włóknem  szklanym  –  do  płyt  o  krawędziach  półokrągłych;
– zwykłe (stosowane z taśmą zbrojącą) – do płyt o krawędziach 
   spłaszczonych.

2.4. Wkręty i kołki rozporowe.

Specjalne hartowane blachowkręty o długości 25 mm i 35 mm służą do mocowania
płyt. Najwygodniejsze w użyciu są wkręty samogwintujące.

2.5. Taśmy uszczelniające.

Taśma  akustyczna  -  piankowa  taśma  naklejana  na  profile  chroni  przed
przenoszeniem dźwięków.

2.6. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek działowych.

2.8. Ścianki działowe gipsowo-kartonowe,
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2.8.1.  Ścianki  grubości  12,5  cm,  na  typowej  konstrukcji  z  lekkich  profili  1x  CW75  i  
UW75 (np. Rigips  ULTRASTIL  lub  równoważny),  z  podwójnym  poszyciem  
płytą  gipsowo-kartonową GKFI  i/lub  GKF gr.  12,5  mm (np.  Rigips  RIGIMETR  
lub  równoważny),  z  wygłuszeniem  [izolacyjność  akustyczna:  ~RA1=  45  dB  /  
RW=49  dB],  przez  wypełnienie  skalną  wełną  mineralną  gr.  min.  50  mm  
[niepalna;  hydrofobizowana; gęstość co najmniej:  30 kg/m3]  – np.  wg systemu  
RIGIPS  Nr  3.40.05  [Aprobata  Techniczna  ITB  AT-15-4679/2010]  lub  
równoważny.

2.9. Miejscowe zabudowy gipsowo-kartonowe.
Zabudowy  (przewodów  wentylacyjnych,  bądź  leżaków  instalacji  sanitarnych)  
zabudować  okładziną  z  wodoodpornej  płyty  gipsowo-kartonowej:  GKFI,  o  gr.  
12,5  mm,  mocowaną  na  profilach  i  uchwy-tach  bezpośrednich  (wg  systemu  
producenta)  i/lub  do  wolnostojącej  konstrukcji  z  profili  ściennych  CW/UW  50  
mm,  bądź  podwieszane  z  mocowa-niem  na  konstrukcji  krzyżowej  
jednopoziomowej z profili systemowych.

3.   Sprzęt.

Roboty można wykonać przy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robót.
Sprzęt  powinien  być  zgodny  z   zaleceniami  podanymi  w  kartach  technicznych
stosowanych materiałów.
Sprzęt  wy6korzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  i
powinien spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia.

5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy.
Na  podłodze  wyznaczamy  orientacyjną  linię  przebiegu  ścianki.
• Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później 
   przystawimy  jedną  z  krawędzi  sufitowego  profilu  CW.
• Na suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą  
  położenie  krawędzi  profilu  UW.
• Ścianek gipsowo-kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym
  jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim należy wyciąć pas  
  o grubości przyszłej ścianki (+ po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil 
  podłogowy mocuje się do szlichty betonowej.

5.1.2. Oklejenie taśmą akustyczną
Aby  budowana  ścianka  działowa  nie  przenosiła  dźwięków  między
pomieszczeniami, stropem i  podłogą, jej  metalowe profile izoluje się tzw. taśmą
akustyczną.  Taśmą  wykonaną  z  samoprzylepnej  pianki  okleja  się  wszystkie
metalowe  profile  od  strony  styku  z  elementami  budowlanymi,  tzn.  podłożem,
ścianami i sufitem.
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Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji ścianki
od podłoża, ścian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dźwięków.

5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW.
•  Wzdłuż  wyrysowanej  na  suficie  linii  mocujemy  profil  UW.
•  Metalowe  profile  skracamy  do  wymaganej  długości  nożycami  do  blachy.
• W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy 
  pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi  
  profilu  UW.
•  Profile  przykręcamy  do  podłogi  i  sufitu  za  pomocą  wkrętów  
  i  kołków  rozporowych.  Przydatna  do  tego  celu  jest  wkrętarka  udarowa.
• Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm.

5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW.
Po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępujemy do przykręcania
pionowych  profili  CW.
• Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz  
  profilu podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej 
   ścianki.
•  Profil  mocujemy  do  ściany  za  pomocą  3-4  wkrętów  i  kołków  rozporowych.
• Pamiętamy o oklejeniu profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony 
  ściany).

5.2. Montaż płyt.

5.2.1. Przykręcenie płyt.
Przykręcanie  płyt  gipsowo  -  kartonowych  rozpoczynamy  przy  ścianie
pomieszczenia.
• Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach
ok.  60  cm  od  siebie.  
• Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby
jeden znalazł się dokładnie pośrodku płyty, a drugi połową szerokości wystawał
poza  nią.  Wystająca  połowa  posłuży  do  przykręcenia  kolejnej  płyty.
• Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty.
Aby  stawiana  ścianka  nie  przenosiła  dźwięków  od  sąsiadów  oraz  z  jednego
pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się bezpośrednio
stykać  z  trwałymi  elementami  budowlanymi.
•  W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy
odstępy 0,5-1 cm. Zachowanie odstępów przy podłożu ułatwi wsunięcie pod płytę
na  czas  montażu  drewnianych  klinów.  
•  Płytę  przykręcamy  do  wszystkich  profili  blachowkrętami  w  odstępach  nie
większych  niż  25  cm  i  1  cm  od  krawędzi  płyty  
•  Do wkręcania blachowkrętów stosujemy akumulatorową wkrętarkę z krzyżową
końcówką. Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne obroty
wkrętarki.  Wprowadzamy  go  tak  głęboko,  aby  jego  łeb  znalazł  się  poniżej
płaszczyzny  płyty.
•  Płyty  po  przeciwnej  stronie  ścianki  mocuje  się  po  ułożeniu  wełny  mineralnej,
przewodów oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki. 
Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki  powinny być względem siebie
przesunięte  o  połowę szerokości  płyty.  Z tego powodu pierwsza mocowana po
drugiej stronie ścianki płyta powinna być przycięta do szerokości ok. 60 cm.
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5.2.2. Przycinanie płyt.
Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. Płytę
przeznaczoną do cięcia  układamy płasko na podłodze i  odznaczamy potrzebny
wymiar.
•  Nożem  tapicerskim  przecinamy  jedynie  karton  wzdłuż  stalowego  kątownika.
Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy nacięciu.
Odcinaną część płyty uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu.
• Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy
karton z przeciwnej strony.

5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin.
Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym
profilem.
• Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego
profilu.
• Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których zamierzamy
zawiesić  cięższe  przedmioty,  np.  półkę  na  książki.  W  takim  wypadku  warto
dokładnie ustalić położenie wkrętów mocujących półkę, aby trafiły w profil.

5.3. Wykończenie powierzchni.

5.3.1. Szpachlowanie spoin.
• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą 
masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej.
• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami szklanymi 
masą bez użycia taśmy zbrojącej.
Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą 
wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin.
• Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakładania 
masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak 
najgłębiej w szczelinę.

5.3.2. Wyrównanie
Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać.
• Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i wygładzamy ją 
wzdłuż całej spoiny.
• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie 
uszkodzeniu kartonu płyty.
• Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.

5.3.3. Naklejenie taśmy zbrojącej
• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny naklejamy siatkową taśmę 
zbrojącą.
• Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma 
wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej.
• Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi 
płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach
• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest 
konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom.

5.3.4. Wygładzenie spoin.
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Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć
tzw. gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają.  
•  Na  szeroką  metalową  pacę  nabieramy  przygotowaną  masę  i  jednym
pociągnięciem rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy
mocno  dociskać.  Po  wyschnięciu,  drobne  nierówności  można  zeszlifować
drobnoziarnistym papierem ściernym.
Powierzchnia  płyt  gipsowo  -  kartonowych  jest  niezwykle  chłonna.  Przed
malowaniem,  tapetowaniem  oraz  okładaniem  glazurą,  płyty  gipsowo-kartonowe
należy zaimpregnować specjalnym środkiem.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spłaszczone. 

6.2. Profile stalowe rusztu.
Zgodnie z p. 2 i 5 niniejszej SST.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin z
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej.  Ilość robót  określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad robót zanikowych .
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności.

Płatność.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  wykonanych  ścianek  i  okładzin  z
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z :
dostarczeniem materiałów na budowę i miejsce wbudowania,
wykonaniem ścianek i  okładzin wraz z wełną mineralną, sufitów podwieszanych,
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich,
uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00                  STOLARKA  BUDOWLANA  
CPV 45421100-5

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej .

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

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Stolarka  budowlana  powinna  spełniać  wymagania  izolacyjności  akustycznej  
i infiltracji powietrza – wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 „Okna i
drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”.

2. Materiały.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
malarskimi.

2.1. Drewno.
Do  produkcji  stolarki  budowlanej  powinna  być  stosowana  tarcica  iglasta  oraz
półfabrykaty  tarte  odpowiadające  normom  państwowym.  (wg  dokumentacji  z
klejonego drewna mahoniowego)
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać
się w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
być większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów w mm drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                   5 5
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powyżej 1m                                                         5 5
różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m      1 1
ościeżnicy mierzona w świetle             powyżej 1m   2 2
skrzydło we wrębie                                            szerokość do 1 m     1

powyżej 1m                    2
wysokość powyżej 1m   2

różnica długości przekątnych do 1 m                                    2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                                3 3

powyżej 2 m                            3 3
przekroje szerokość do 50 mm                                        1

powyżej 50 mm                        2
elementów grubość do 40 mm                                            1

powyżej 40 mm                                   2
grubość skrzydła                                                       1

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia  
          Zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w  
          przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w  
          świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki 
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona   
          norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi  
          powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed  
          ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,  
         chromianową przeciwrdzewną.
2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniające otwieranie okien z poziomu podłogi.
2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowaną wkładką wielozapadkową, klasy C.
2.2.6. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed  
          Korozją biologiczna. Należy impregnować:

- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z  
          wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w  
          świadectwach ITB. 
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie 
          mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć  
          pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia  
          powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej  
          narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – 
          nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od  
          strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost  
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          Naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.  
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy  
          podać rodzaj środka użytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
       Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb  
  Chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe 
  wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania 
  wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego  
  stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkło                                                                       
       Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

 Okna szklone pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym 
 o wsp. U=1.1 W/m2K.

2.7. Projektowana stolarka drzwiowa.
1) Drzwi wewnętrzne 

– typowe, płytowe, ze skrzydłami pełnymi płaskimi, pokrytymi naturalną okleiną 
drewnianą, w kolorze identycznym, jak istniejące drzwi wewnętrzne [uprzednio 
wymienione, wg odrębnego projektu wnętrz, z 11.11.2007 r.] – np. wzór: „Dąb 2 w 
wersji pasiak” PORTA Classic, lub równoważne. Konstrukcja skrzydła wzmocniona 
[rama skrzydła wykonana z drewna twardego / klejonki drewna iglastego; 
wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej ognioodpornej ułożonej warstwowo; klasa 
izolacyjności akustycznej RW = min. 32÷36 dB]. Systemowa ościeżnica regulowana, 
pokryte okleiną jak skrzydła drzwi, wyposażona
w komplet 3 szt. zawiasów czopowych.

2) Odboje drzwiowe (ograniczniki rozwarcia) – montować, wg potrzeby i/lub wg 
dyspozycji Inwestora.

3) Na wszystkich drzwiach wewnętrznych wykonać numerację i oznakowanie 
pomieszczeń.

     
4. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 
1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.  Sprzęt.

Roboty  można wykonać przy użyciu  dowolnego typu sprzętu  zaakceptowanego
przez Inżyniera.

4. Transport.

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie
elementy  przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie
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zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach.
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez  Inżyniera,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub
utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania  
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących
wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeża,  ościeże
należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
         ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary  zewnętrzne (cm) Liczba
punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku
1 2 3 4 5

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie  
          Drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie parapetów

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
  okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.  
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót  
   murowych wg SST S-01.00.00.

           * 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 
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             dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w  
   pionie i poziomie; 
* Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wielkość luzu i odchyłek

okien drzwi
1 2 3

Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

5.3. Powłoki malarskie.

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla,
rys i odprysków.
Wykonane  powłoki  nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu  i  zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
Zastosowane powłoki laminowane.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli jakości 
powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami  
  dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  
  konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
  funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót.

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

9. Podstawa płatności.

           Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i  
  ewentualnym obi  ciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane.

PN-B-l 0085:2001   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-67/6118-25      Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 

B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00          TYNKI  I  GŁADZIE
CPV 45410000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  tynków  i  gładzi  wewnętrznych  oraz  tynków
zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do  przygotowania  zapraw stosować można  każdą  wodę zdatną  do  picia,  oraz
wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
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- 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, do  
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane  
   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho  
gaszone 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 objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej   marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.
Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm.

2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe.

Gotowe zaprawy szpachlowe.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu  materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) 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.
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b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu  
    surowego.
c) 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".
d) 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 l tygodnia,  
    zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać   
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          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 przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i  
          listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być  
          mocno dociskana do warstwy narzutu.
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie  
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o  
          stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych.

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie  roboty  stanu surowego,  roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji  technicznej,  osadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne,
jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
–  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.
–  Bez  specjalnych  środków  zabezpieczających  prace  tynkarskie  w  warunkach
zimowych  mogą  być  wykonywane  tylko  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza,

materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5 C pod warunkiem, Ŝe w ciągu
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doby  nie  nastąpi  spadek  temperatury  poniżej  0 C.  W niektórych  przypadkach,
określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może
stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.
Przy  tynkowaniu  wewnętrznych  powierzchni,  które  nie  posiadają  jeszcze
zewnętrznej  izolacji  cieplnej  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki
pocienione  zewnętrzne  powinny  być  wykonywane  przy  bezwietrznej  i
bezdeszczowej pogodzie.
–  Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych
barwionych nie może przekraczać 80%.
–  Przy  wykonywaniu  wyprawy  pocienionej  na  powierzchni  tynku  podkładowego
należy  zachować  minimalny  czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do
warunków  pogodowych  i  lokalnej  wentylacji,  nie  krótszy  niż  3  tygodnie,  o  ile
wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.4.2. .Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkład, na który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe,  mocne,  jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,
zmywając  odpowiednimi  preparatami  odtłuszczającymi  albo  stosując  środki
mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –
odmiany i kategorii tynku podkładowego.
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki
tynkarskiej  oraz  warunki  atmosferyczne,  w  których  nakładana  będzie  wyprawa,
konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego
zwilżenie wodą,
zagruntowanie bądź zastosowanie  środków zwiększających przyczepność tynku
do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane
są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
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Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z
zaleceniami  producenta  mieszanki  tynkarskiej  oraz  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4.3  Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone
są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się
następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zatarcia i zaciągnięcia pacą wyprawy
do uzyskania  gładkiej  powierzchni  lub  w przypadku  mas zawierających okrągłe
ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
–  natryskowe  –  wykonywane  metodą  natrysku  miotełką,  pędzlem,  agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
–  wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą
rolki.
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta
mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a
także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto  przy  wykonywaniu  tynków  należy  przestrzegać  następujących  zasad
ogólnych:
–  mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  by  zapewnić  zgodność  założonej  w
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i
jego  poszczególnych  warstw  (tynki  wielowarstwowe)  z  zaleceniami  producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,
–  obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy  technologiczne  (np.
minimalne  przerwy  technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z
procedurami  wykonawczymi  zawartymi  we  wskazówkach  producenta  mieszanki
tynkarskiej,
–  profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile
narożnikowe,  stykowe,  szczelinowe,  dylatacyjne  itp.)  oraz  z  uwzględnieniem
zgodności materiału z którego wykonany jest profil,  z przewidywanym rodzajem
tynku,
–  nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami narożnikowymi,
–  elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na
całym obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe
perforowane.
–  nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego  etapu  wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
–  ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz zaleceniami  z  instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt
intensywnym działaniem promieni  słonecznych i  opadami deszczu,  a w okresie
zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
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5.5. Wymagania dotycz  ą  ce tynków gipsowych  

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym 
połączeniu  się  zaprawy  z  podłożem  powinna  zapewnić  takie  przyleganie  i
zespolenie tynku z podłożem,
aby  po  stwardnieniu  zaprawy  nie  występowały  odparzenia,  pęcherze  itp.
Oznaczenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  wykonywać  wg  PN-85/B-
04500.  Wzajemna  przyczepność  poszczególnych  warstw  w  tynkach
wielowarstwowych  badana  metodą  kwadracikowania  powinna  dawać  wynik
pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go
wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm –
z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm,
a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubość każdej
warstwy
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być 
gładkie  lub  mieć  fakturę  wynikającą  z  techniki  obrobienia  powierzchni,  a  także
odznaczać  się  jednolitą  barwą  –  bez  smug  i  plam  oraz  prześwitów  podłoża.
Powierzchnie te nie powinny pylić.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli
przenikających z  podłoża,  a  także  zacieki  mające postać  trwałych śladów oraz
wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub
wodorozcieńczalnych  powinny  pozwalać  na  ich  renowację  bez  uszkodzenia
(rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne
płaszczyzny  pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.
Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a
kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi
lub  powinny  być  zgodne  z  kątami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne  miejscowe  nierówności  lub  wgłębienia  na  gładko  otynkowanej
powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast
w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne
skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych.
Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  tynków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją projektową.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i
podokiennikach,  powinny  być  zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami
przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być
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przecięty  i  wykończony  stosownie  do  wymagań  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej.

6.  Kontrola jakości.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

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

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót tynkowych  
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i
odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w
dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność
użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia, oraz normami powołanymi w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w
razie  potrzeby  pomiar  wilgotności  szczątkowej  przy  pomocy wilgotnościomierza
elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych,  kurzu i  zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i
próbę ścierania,
d)  obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania
(skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę
wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót.
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Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu zgodności
ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji
technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione
zostały  wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  tynkowych,  w
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
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.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od
daty ukończenia robót tynkowych.
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  pocienionych  zewnętrznych  przeprowadzać
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż

+5 C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:
a)  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót
potwierdzają,
Ŝe  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  położenia  tynku  a  użyte  materiały
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu

doby nie spadła poniżej 0 C.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać 

metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu
świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie
należy wykonać na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go  metodą kwadracikowania,  tj.
próba  krzyżowego  nacinania  wyprawy  i  poddania  jej  uderzeniom  stempla  o
ciężarze  250  gramów  przy  badaniu  po  7  dniach  od  wykonania  tynków,  a  co
najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod
uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania  wg PN-85/B-04500 odporności  na  działanie  mrozu  próbek
stwardniałej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2  należy wyciąć próbki
kontrolne  o  wymiarach  2x2  cm lub  o  średnicy  około  3  cm w taki  sposób,  aby
podłoże  zostało  odsłonięte  lecz  nie  naruszone.  Odsłonięte  podłoŜe  należy
oczyścić z ewentualnych pozostałości  zaprawy. Pomiar grubości  tynku powinien
być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku
badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w
pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2  należy na każde
rozpoczęte 1000 m2

 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.)
należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób
następujący:
–  powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i
natychmiast  przeprowadzić  próbę  odporności  na  uderzenia  metodą
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie  z  badaniem wyglądu  powierzchni  otynkowanych  wg  pkt.  6.4.2.5.
niniejszej ST.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej  specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robót.

7.1. Tynki.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym czasie  od  jego  wykonania,  należy
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz  
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  
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          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie  
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,  
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne.
Płaci  się za ustaloną  ilość m2 powierzchni  ściany  wg ceny jednostkowej,  która
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Kanały Z-owe. 
Płaci się za m3 bruzdy wykutej i zamurowanej i m2 wykonanego kanału 
blaszanego osadzonego w murze.

10. Przepisy związane.

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-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

  próbek.
PN-EN 13139:2003             Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002             Wymagania dotyczące elementów murowych.       
                                            Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997               Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, 
PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.

Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika  rozpływu).
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PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów.  Część  12.  Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i
do tynkowania.

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

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

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

badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i
 kryteria zgodności.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe

wymagania i badania.
PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokątnym.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

B-07.00         OKŁADZINY  MALARSKIE  
CPV 45442100-8

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych i tapet.

1.2. Zakres stosowania SST.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz z poniższymi znaczeniami.

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa,  zagruntowana lub  wygładzona  (np.  warstwą  szpachlówki),
na której ma być wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i  
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach
użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  
  ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze  
  spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje 

kolor określonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciążników  w  spoiwie  żywicznym  rozcieńczonym  rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, 
cementu,  szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej  do  zarobienia  wodą  lub  w  postaci  ciekłej,  gotowej  do
stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju
kostnego  tp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych;
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. Materiały.

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
•  farby  dyspersyjne,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-C-

81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,
•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane,  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych  
  mieszanek do zarobienia wodą,
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
  PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
  technicznych.

2.1.1.  Powłoki  malarskie  końcowe wykonać  farbami,  niezagrażającymi  zdrowiu  użyt-  
kowników.  Farby  i  tynki  do  wnętrz  nie  powinny  zawierać  półlotnych  i  lotnych  
związków organicznych,  plastyfikatorów  oraz  rozpuszczalników.  Należy  unikać  
materiałów określanych jako "LF" (od niem.  loesemittelfrei – bezrozpuszczalni-  
kowe),  ponieważ  mogą  one  nadal  zawierać  inne  niepożądane  substancje,  tj.  
plastyfikatory.  Malowanie  wnętrz  wykonać  farbami  zakwalifikowanymi  jako  
całkowicie  bezemisyjne,  dyspersyjnymi  i/lub  lateksowymi,  należącymi  do  farb  
wodorozcieńczalnych,  tworzącymi  powłoki  odporne  na  zmywanie,  a  w  przy-  
padku  farb  lateksowych  –  wyjątkowo  wytrzymałymi  również  na  ścieranie.  
Farbami,  które  są  całkowicie  bezemisyjne,  nie  zawierają  substancji  odpowie-  
dzialnych  za  powstawanie  zaobserwowanego „zjawiska  foggingu”,  a  także nie  
wydzielają nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).

2.1.2.Zalecane  malowanie  wodorozcieńczalnymi  farbami  do  wnętrz  [niepalne  klasa  
palności: A2 /ew. B1] – farbami lateksowymi [klasy 1, odporność na szoro- wanie  i

zdolność krycia (wg PN-EN 13 300); gęstość 1,5 g/cm3, odczyn pH 7,8÷8,5; jasność: 96%
(wg DIN 53778); stopień bieli: 77% CIE], o średnim połysku  –  np.  StoColor  Opticryl
Satinmatt (Sto-ispo) lub równoważną; bądź głęboko matowymi – np. StoColor Opticryl
Matt (Sto-ispo) lub równoważną.

2.2. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z
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zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez  producenta  oraz  z  zakresem  ich
stosowania.

2.3. Środki gruntujące.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3-5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

2.3.2.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3.  Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Systemowa powłoka dekoracyjna.
1) W celu uzyskania trwałego efektu estetycznego, we wnętrzach pomieszczeń  

higienicznosanitarnych, zaprojektowano dekoracyjne okładziny i aplikacje
z płytek ceramicznych, w I gatunku, na całej wysokości pomieszczeń [min. do 
wysokości ca 2,40 m].

2) Ściany korytarzy: w „Wiatrołapie” (1/1) i w „Komunikacji” (1/2), na całej wysokości do 
sufitów podwieszanych, po przetarciu i zarobieniu (połączeń elementów 
instalacyjnych, tak by były niewidoczne), wykończyć dekoracyjną, jedwabiście 
matową powłoką systemową [gotową do użycia; nanoszoną natryskowo; z drobnych
„płatków” (do 1,5÷2 mm); o wysokiej odporności mechanicznej (klasa 2 odporności 
na szorowanie na mokro); zużycie: 0,9÷1,1 kg/m2] – np. StoLook PICCOLO (Sto-
ispo) lub równoważna, w kolorze wg wzoru Nr: LP 0209. Tynki uprzednio 
zagruntować farbą systemową – np. Sto Color In [zużycie: 0,15÷0,28 l/m2], lub 
równoważną.

2.5. Tapety.
Na ścianach „Pokoi biurowych” (1/5, 1/6, 1/7, 1/8 – na parterze), do wysokości sufitu,
zaprojektowano położenie dekoracyjnej tapety z włókna szklanego [stabilnej 
wymiarowo, niepalnej, mostkujących rysy, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i 
odpornej na działanie wilgoci] – np. StoTex Avantgarde (STO-ispo), z delikatnym 
deseniem – wzory: 305 Linea / 300 Vertigo / Mikado, lub równoważne. Po 
systemowym zagruntowaniu tynków, wodnym preparatem penetrującym, 
regulującym chłonność i poprawiającym przyczepność podłoża – np. StoPlex W, lub 
równoważnym, tapetę na styk kleić [tansparentnym, nie zawierającym 
rozpuszczalników, bezwonnym i bez-emisyjnym] klejem dyspersyjnym do tapet z 
włókna szklanego – np. StoTex Coll, lub równoważnym, i malować dyspersyjną 
farbą lateksową – zgodnie
z technologią wybranego producenta (np. STO-ispo), lub równoważny.

3.   Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport.
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Farby  pakowane  i  tapety  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa
niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do  stopniowego  obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-  całkowitym ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i
urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,  
  gipsowy,
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
 • elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek
zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek
starej powłoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne.

5.1.3. Tynki zwykłe:
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 
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PN-B-10100:1970.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia
tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczy,
wykwitów  solnych).  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;

       b) 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, a elementy metalowe
zabezpieczyć antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, 

mieć wilgotność nie większą 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 posiadającą aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i
innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a
ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, 
rdzy i plam tłuszczu.

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykony-

wać w następujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu.
Kontrolę  podłoży należy  przeprowadzić  po zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
•  murów ceglanych i  kamiennych -  zgodność wykonania z projektem budowlanym,
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
•  podłoży  betonowych  -  zgodność  wykonania  z  projektem budowlanym,  czystość
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności,
•  podłoży  z  drewna  -  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonane naprawy i uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za-
bezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w
normie PN-B-10020.-1968.
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Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  ocenić  wizualnie  z  odległości  około  1  m  w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  stalowych)  należy  ocenić  przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność
metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podłoży

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi
w p. 5.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na
celu usunięcie tych niezgodności.
Po  usunięciu  niezgodności  należy  przeprowadzić  ponowną  kontrolę  podłoży,  a
wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy,

5.4. Wykonanie robót malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz 
  budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu  
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 
  temperatura   podłoża  nie  była  wyższa  niż  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  mineralnych  (tynki,
beton,  mur,  płyty  włóknisto-mineralne  itp.)  przewidzianych  pod  malowanie  jest  nie
większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż
podana w p. 3.1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych
do  malowania

Lp. Rodzaj farby Największa  wilgotność
podłoża, w % masy 

l Farby  dyspersyjne,  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalnych
wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
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Prace  malarskie  (zabezpieczenia  antykorozyjne)  na  podłożach  stalowych
prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach  malarskich  należy  zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od ot-
wartych źródeł ognia.

5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów
z  odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 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:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

5.4.1.  Roboty  malarskie  wewnątrz  budynku  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  
spełniają wymagania podane w p. 5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i  przygotowane w zależności  od stosowanej
farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać 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 wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
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• 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.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb
zawierającą informacje wymienione w p. 5.4.2.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.

5.4.3. Kolorystyka pozostałych ścian we wnętrzach – w neutralnej „bieli”, w barwach .
Szczegóły  doboru:  kolorystyki,  oryginalnych  faktur,  deseni  i  formatów  wraz  
z układem wzorów wykładzin, okładzin i oznaczeń – wg dyspozycji na rysunkach projektu
wykonawczego wnętrz, lub w nadzorze autorskim.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na
    tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury
pokrywanego  podłoża.  Nie  powinny  występować  ulegające  rozcieraniu  grudki
pigmentów i wypełniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

1. odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie 
na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się  
    natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i  
    połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach  
          żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po-
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z 
          dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na  
          spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
a)  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i  odprysków-  nie
powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz 
    projektem technicznym,
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1. być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 
     cementowych bez dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

1. na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy powłoki  w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20
cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  
    podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
    odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
   projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i  
    zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich

6.1. Zakres kontroli i badań

Badanie  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż
+5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
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

wcieranie  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
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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.
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 kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu
z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie
należy uznać za wykonane prawidłowo.
W  przypadku  gdy  którekolwiek  z  wymagań  stawianych  powłokom  nie  jest
spełnione,  należy uznać,  że  powłoki  nie  zostały  wykonane prawidłowo i  należy
wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu
w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności  należy ponownie  skontrolować wykonane powłoki,  a
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

7.  Obmiar robót.

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  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 sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

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 w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
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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.

Płatność.
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 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970    Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze

PN-B-10102:1991     Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
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 do malowania wnętrz budynków

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00          ROBOTY  ROZBIÓRKOWE



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z  przebudową części lewego skrzydła budynku 
administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wraz z 
aranżacją wnętrz, rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej i części 
zewnętrznych studzienek podokiennych – istniejącego na działce nr ewid. gr. 
206/2, obręb: 17 – Bojary, położonej przy ul. H. Sienkiewicza 65 w Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót .

1.3. Zakres robót.
W lewym skrzydle istniejącego budynku administracyjnego KWP w Białymstoku do 
rozbiórki przeznaczono:
a) instalacje wewnętrzne - w zakresie projektowanej przebudowy „pomieszczeń 
magazynów akt” [na parterze i w piwnicy]:
- kanały wentylacji mechanicznej (nieczynne);
- instalacje gazowe (nieczynne);
- instalacje wodociągowe;
- instalacje kanalizacyjne sanitarne;
- instalacje centralnego ogrzewania [na poziomie parteru planowane ogrzewanie 
grzejnikami elektrycznymi].
b) ścianki działowe, posadzki i podłogi, fundamenty betonowe (pozostałe po uprzednio 
zdemontowanych urządzeniach) – w zakresie projekt. przebudowy pomieszczeń [w 
piwnicy i na parterze].
c) ściany szybu po (nieczynnym) dźwigu towarowym, na wysokości od stropu nad 
piwnicą do stropu nad parterem [na parterze].

Uwaga: należy przyjąć, że przeznaczone do rozbiórki ściany szybu dźwigu 
towarowego – nie zgodnie z zachowaną archiwalną dokumentacją techniczną budynku – 
mogą przenosić również obciążenia ze stropu znad parteru, dlatego ich rozbiórka winna 
być prowadzona wyłącznie pod nadzorem i za zgodą projektanta konstrukcji!
d) posadzki, podłogi, kraty stalowe i stalowe regały (zabudowy) ze stężeniami regałów -
w zakresie projektowanej przebudowy pomieszczeń [na II i III piętrze].
e) wewnętrzną stolarkę budowlaną – wszystkie drzwi, w zakresie projektowanej 
przebudowy pomieszczeń [w piwnicy i na parterze].
f) część okien zewnętrznych [w piwnicy i na parterze]. 
g) część betonowych podziemnych studzienek podokiennych zewnętrznych: 
istniejących przy cokole północno-wschodniej elewacji budynku (od strony ul. Plac 
Wyzwolenia) oraz istniejących przy cokole południowo-zachodniej elewacji budynku (od 
strony dziedzińca).
h) przesklepienie projektowanych otworów
j) wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

2.  Materiały pochodzące z rozbiórki.



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane okna, drzwi, kraty okienne i
drzwiowe. Zdemontowane okładziny sufitu ostatniej kondygnacji oraz warstwy 
stropu drewnianego.

2.1. Nadproża z belek stalowych C65, HEA120, HEA 100 ze stali S235.

3.  Sprzęt.
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne .
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z 
placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót.
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi 
należy przestrzegać następujących zasad:
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia 
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na  
    organizm ludzki,
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi 
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch 
    robotników zmieniających się co pól godziny,
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, 
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście  
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte  
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; 
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak  
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani 
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby  
nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia .

5.   Wykonanie robót.

Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia.
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Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru
przekraczającej 10m/s należy bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiórkowe.
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem 
uprawnionych osób.

5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do 
rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części powoduje 
konieczność wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed wyburzeniem 
fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie nadproża, 
wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po 
wykonaniu wzmocnień wokół tego otworu. 
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w 
projekcie. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod 
nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie
niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć 
wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy pracujący na wysokości
powyżej czterech metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do 
trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas 
deszczu, śniegu i silnego wiatru.
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i kilofów) 
albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił 
tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementów żelbetowych 
tnie się palnikami acetylenowymi i szlifierkami kątowymi.
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać 
materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba 
posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z 
budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez okna, najlepiej 
wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do kontenerów. 

W czasie rozbiórki:
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony; 
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac;
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów;
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach;
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub 
   podcinanie. 

5.2. Podstawowe zasady rozbiórki elementów budynku

5.2.1.  Ściany
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a 
następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy 
(cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane. Prace wykonuje się z podestów 
lub lekkich przestawnych rusztowań najpierw na wyższych kondygnacjach, potem 
na niższych. Murowanych ścian nie wolno przewracać na strop, ponieważ może to 
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spowodować zarwanie się tego stropu i stropów niższych kondygnacji. Materiał z 
rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach.

5.2.3. Urządzenia i instalacje
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
wodociągowej, centralnego ogrzewania i telefonicznej można przystąpić dopiero po
odłączeniu ich od sieci miejskich. Najpierw należy zdemontować urządzenia, tj. 
armaturę, umywalki, wanny, kuchenki, kotły, grzejniki, oprawy i osprzęt elektryczny,
a następnie przewody i rury. Jeśli ściany nie są przeznaczone do rozbiórki i nie 
będą w nich wycinane otwory, a rury są całkowicie schowane, to możemy je 
pozostawić. 

5.2.4. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez 
właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.

5.2.5. Powstałe po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym  
zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać 
gruntem rodzimym.

5.2.6. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.3. Wykonanie przesklepień projektowanych otworów w ścianach konstrikcyjnych.

5.3.1. Nadproża wykonać w następujący sposób:
- w odległości ok. 0,6 m od otworu, podstemplować strop na odcinku, gdzie 

wykonywany będzie otwór;
- wykonać nad projektowanym otworem z jednej strony poziomą bruzdę

o wysokości dwuteownika +5 cm i głębokości równej szerokości półki stalowej
z zapasem na tynk i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie istniejącej;

- bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a następnie założyć belkę stalową 
zamocowując stalowymi klinami;

- przestrzeń między belką stalową, a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową 
klasy 10 MPa; belkę opierać na murze za pośrednictwem podlewki szybkowiążącej 
M20;

- po upływie 3 dni, w taki sposób założyć belkę z drugiej strony ściany;
- po stwardnieniu zaprawy, wykonać połączeni między belkami za pomocą śrub M16;
- połączyć belki ze słupem (w przypadku oparcia belek na słupach);
- po osiągnięciu min. 70% docelowej wytrzymałości zaprawy można wyciąć ścianę 

pod projektowanym nadprożem;
- z zewnątrz wyszpałdować kawałkami cegły na zaprawie cementowo-wapiennej klasy

5 MPa;
- dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkować siatką rabitza,

a następnie otynkować tynkiem o grubości co najmniej 2,5 cm.
Nad częścią otworów pod przewody wentylacyjne wykonać nadproża stalowe

z czterech ceowników C65 w identyczny sposób jak wyżej. Wszystkie belki stalowe 
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R120.

6.   Kontrola jakości.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu

7.  Jednostka obmiaru.



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

Demontaż okładzin ścian i posadzek  – m2 , demontaż drzwi i okien – m3, rozbiórka
elementów betonowych – m3, rozbiórka warstw stropodachu  – m2, wywóz 
materiałów z rozbiórki – m3, wywóz złomu – t .

8.  Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót.

10.  Przepisy związane.
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09.00          OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

1. Wstęp.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin i wykładzin z płytek 
ceramicznych.

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

odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.



Remont pomieszczeń w budynku przy  ul. Słowackiego 1w Białymstoku,na potrzeby Wydziału Postępowań 
Administracyjnych KWP w Białymstoku

2. Materiały

2.1. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

2.2. Płytki ceramiczne ścienne.
Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN 159:1996, PN-EN 

176:1996, PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. 
Szkliwione płytki ceramiczne.
2.2.1. Płytki glazury – płytki ścienne szkliwione (prasowane na sucho

Rodzaje materiałów
ł ł ł ćWszelkie materia y do wykonania wyk adzin i ok adzin powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w 

ą łnormach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego 
stosowania w budownictwie.
Płyty i płytki ceramiczne
ł ć ę ąP ytki powinny odpowiada  nast puj cym normom:

ł ł ł ą śPN-EN 176:1996 - P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E<3%.
Grupa B I.

ł ł ą śPN-EN 177:1997 - P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B IIa.

ł ł ą śPN-EN 178:1998 - P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B IIb.

ł ł ą śPN-EN 159:1996 - P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. 
Grupa B III.

ł ś ćRodzaj p ytek i ich parametry techniczne musi okre la  dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
ł ą ć ś ń ś ś śćp ytek dla których musz  by  okre lone takie parametry jak np. stopie  cieralno ci, mrozoodporno  i 

śćtwardo .
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

ą ł ą ł ćKompozycje klej ce do mocowania p ytek ceramicznych musz  spe nia  wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych.

ą ł ćZaprawy do spoinowania musz  spe nia  wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 2.2.4.
Materiały pomocnicze 

ł ł łMateria y pomocnicze do wykonywania wyk adzin i ok adzin to:
ńlistwy dylatacyjne i wyko czeniowe,

ś łrodki ochrony p ytek i spoin,
ś ńrodki do usuwania zanieczyszcze ,
ś ł łrodki do konserwacji wyk adzin i ok adzin.

ł ą ć ł ś śWszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.
Woda

ą ć ż ęDo przygotowania kompozycji klej cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa  nale y wod  
ą ą łodpowiadaj c  wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw." 

ń ż ć ąBez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana wodoci gowa woda pitna.
Sprzęt i narzędzia
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

ł ł ż ćDo wykonywania robót wyk adzinowych i ok adzinowych nale y stosowa :
ł ł ższczotki w osiane lub druciane do czyszczenia pod o a,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
ę ą ę łnarz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ci cia p ytek,

ą ś ąpace z bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko ci z bków 6-12 mmm do rozprowadzania
ąkompozycji klej cych,

ł śaty do sprawdzania równo ci powierzchni,
poziomnice,

ł ę ą ąmieszad a koszyczkowe nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
ąklej cych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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ąg bki do mycia i czyszczenia,
ł żwk adki (krzy yki) dystansowe.

Transport i składowanie materiałów
ł łTransport i sk adowanie materia ów

ł ł ł ś ą ńTransport materia ów do wykonania wyk adzin i ok adzin nie wymaga specjalnych rodków i urz dze . 
ę ż ć ęZaleca si  u ywa  do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkni tych. W czasie transportu 

ż ć ż ł ą żnale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie. W przypadku du ych
ś ł ż ż ł ł łilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku i roz adunku adunku 
ą ńurz dze  mechanicznych.
ł ł ł ć ęSk adowanie materia ów pod ogowych na budowie musi by  w pomieszczeniach zamkni tych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót

ą ł ć ńPrzed przyst pieniem do wykonywania wyk adzin powinny by  zako czone:
łą ł ż-wszystkie roboty stanu surowego cznie z wykonaniem pod o y, warstw konstrukcyjnych i

łizolacji pod óg,
-roboty    instalacji    sanitarnych,    centralnego    ogrzewania,    elektrycznych    i    innych    np.

łtechnologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpod ogowych),
ł ń-wszystkie   bruzdy,   kana y   i   przebicia   naprawiane   i   wyko czone   tynkiem   lub   masami

naprawczymi.
ą ł ą ćPrzyst pienie do robót wyk adzinowych powinno nast pi  po okresie osiadania i skurczu elementów

ł ę ńkonstrukcji budynku tj. po up ywie 4 miesi cy po zako czeniu budowy stanu surowego.
ł ł ż ć ż żRoboty wyk adzinowe i ok adzinowe nale y wykonywa  w temperaturach nie ni szych ni  +5aC i

ć ę ą łtemperatura ta powinna utrzymywa  si  w ci gu ca ej doby.
ł ł ż ą ćWykonane   wyk adziny   i   ok adziny   nale y   w   ci gu   pierwszych   dwóch   dni   chroni    przed

łnas onecznieniem i przewiewem.
Wykonanie okładzin
Podłoża pod okładzinę

ł ż ł ą ćPod o em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by :
ściany betonowe

łotynkowane mury z elementów drobno wymiarowych p yty gipsowo kartonowe.
ą ł ż ć ł ść ł żPrzed przyst pieniem do robót ok adzinowych nale y sprawdzi  prawid owo  przygotowania pod o a.

ł ż ć śPod o a betonowe powinny by  czyste, odpylone, pozbawione resztek rodków antyadhezyjnych i starych 
ł ę ęćpow ok, bez raków, p kni  i ubytków.

łą ę ć łPo czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p askie i równe. W przypadku 
ą ś ż ć ć ą ąwyst pienia nierówno ci nale y je zeszlifowa , a ubytki i uskoki wyrówna  zapraw  cementow  lub 

specjalnymi masami naprawczymi.
ś ćW przypadku cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
ł ę ś ż ćok adzin wewn trznych ciana z elementów drobnowymiarowych mo e by  otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7.
ł ż ą ę ą ąW przypadku pod ó  nasi kliwych zaleca si  zagruntowanie preparatem gruntuj cym (zgodnie z instrukcj  

producenta).
ę ł ż ł ć ę ąW zakresie wykonania powierzchni i kraw dzi pod o e powinno spe nia  nast puj ce wymagania:

ą ł łpowierzchnia czysta, niepyl ca, bez ubytków i t ustych plam, oczyszczona ze starych pow ok malarskich,
ł ę ł ąodchylenie powierzchni tynku od p aszczyzny oraz odchylenie kraw dzi od linii prostej, mierzone at  

ą ł ś ż ć ł ę ż ł śkontroln  o d ugo ci 2 m, nie mo e przekracza  3 mm przy liczbie odchy ek nie wi kszej ni  3 na d ugo ci 
ł ż ć ę ż śaty, odchylenie powierzchni od kierunku  pionowego  nie  mo e by  wi ksze  ni  4  mm  na wysoko ci 

ż ć ę żkondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo e by  wi ksze ni  2 mm na 1 m.
ę ł ąNie dopuszcza si  wykonywania ok adzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej cych na 

ł ż łpod o ach pokrytych starymi pow okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
ż żwapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni szej ni  M4.

Wykonanie okładzin
ą ł ż ć ęPrzed przyst pieniem do zasadniczych robót ok adzinowych nale y przygotowa  wszystkie niezb dne 

ł ę ę ć ł ł ćmateria y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowa  
ł ł ł ż ł ż ć ę ą ść ę ąsposób uk adania p ytek. Po o enie p ytek nale y rozplanowa  uwzgl dniaj c ich wielko  i przyj t  

ść ś ł ć ćszeroko  spoin. Na jednej cianie p ytki powinny by  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie  
ść ę ą ż ł ł łjednakowa szeroko , wi ksz  ni  po owa p ytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga ok adzina

ą ś ł ę ż ś łzawieraj ca okre lone w dokumentacji wzory lub sk ada si  z ró nego rodzaju i wielko ci p ytek.
ł ł ś ż ć ą ł ą ł ę ą ąPrzed uk adaniem p ytek na cianie nale y zamocowa  prost , g adk  at  drewnian  lub aluminiow . Do 

ł ż ż ć Ł ę ę ś ł ę łusytuowania aty nale y u y  poziomnicy. at  mocuje si  na wysoko ci coko u lub drugiego rz du p ytek.
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ę ę ą ę ą ą żNast pnie przygotowuje si  (zgodnie z instrukcj  producenta) kompozycj  klej c . Wybór kompozycji zale y
ł ł ż ń łod rodzaju p ytek i pod o a oraz wymaga  stawianych ok adzinie.

ę ą ą ł ę ł ż ł ą ę ą ę ęKompozycj  klej c  nak ada si  na pod o e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje" si  
ę ę ą ę ą ą ą ł ą ć ł żpowierzchni  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca powinna by  roz o ona

ć łą ę ł ż ść ę ż ś łrównomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod o a. Wielo  z bów pacy zale y od wielko ci p ytek. 
ł ść ę ą ż łPrawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji sprawiaj , e kompozycja nie wyp ywa z 

ł łpod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p ytki.
ś ę ż ś łZalecane wielko ci z bów pacy w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. 5.3.2.

ł ż ą ą ą ć ł ćPowierzchnia z na o on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub pozwoli  na 
ł ą łwykonanie ok adziny w ci gu oko o 10-15 minut.

ść ą ż ś ś ł ż śGrubo  warstwy kompozycji klej cej w zale no ci od rodzaju i równo ci pod o a oraz rodzaju i wielko ci 
ł łp ytek wynosi oko o 4-6 mm.
ł ł ę ł ż ż żUk adanie p ytek rozpoczyna si  od do u w dowolnym naro niku, je eli wynika z rozplanowania, e powinna 

źć ę ł ł ś ł ć ł ż ąćznale  si  tam ca a p ytka. Je li pierwsza p ytka ma by  docinana, uk adanie nale y zacz  od przyklejenia
ł łdrugiej ca ej p ytki w odpowiednim dla niej miejscu.

ł ł ł ż ł ś ś ę ł śUk adanie p ytek polega na u o eniu p ytki na cianie, doci ni ciu i „mikroruchami" ustawieniu na w a ciwym
ś ę ż ś ś żmiejscu przy zachowaniu wymaganej wielko ci spoiny. Dzi ki du ej przyczepno ci wie ej zaprawy klejowej 

ś ę ł ę ł ż ę ć łpo doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt „przyssania". P ytki o du ych wymiarach zaleca si  dobija  m otkiem 
gumowym.

ą ł ł ł ę ł ż ł ł łPierwszy rz d p ytek, tzw. coko owy, uk ada si  zazwyczaj po u o eniu wyk adziny pod ogowej. P ytki tego 
ć ą śćpasa zazwyczaj trzeba przycina  na odpowiedni  wysoko .
ś ę ł żDla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe

ł ż ąć ż ż ąć łPrzed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale y usun  jego nadmiar, mo na te  usun  wk adki 
dystansowe.

ł ą ą ą żDrobne p ytki (tzw. mozaikowe) s  powierzchni  licow  naklejane na papier przez co mo liwe jest klejenie 
ł ę ś ł ę ś ł ąnie pojedynczej p ytki lecz wi kszej ilo ci. W trakcie klejenia p ytki te dociska si  do ciany deszczu k  do 

ł ł żuzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku ok adania powierzchni krzywych (np. s upów) nale y 
ż ć ą ą ęu ywa  odpowiednich szablonów dociskowych. Po zwi zaniu kompozycji klej cej papier usuwa si  po 

ąuprzednim namoczeniu wod .
ż ą ć ś ż ł ż ł łDo spoinowania mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u o enia p ytek. Dok adny czas 

ć śpowinien by  okre lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
ę ł ą ą ż ż ć ąW przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil y  je wod  mokrym 

ęp dzlem.
ę ą ę ę ąSpoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po powierzchni 

ł ą ą ę ż ł ąć ę łok adziny poc  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy p ytkami ruchami 
ś ę ł ę ł ą ą ąprostopadle i uko nie do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z powierzchni p ytek wilgotn  g bk . 

Ś żą ę ż ł ć ą ę ć ę ł łwie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glonym narz dziem i uzyska  wkl s y kszta t spoiny. 
ł ę ą ą ł ą ą ąP askie spoiny otrzymuje si  poprzez przetarcie zaprawy pac  z naklejon  g adk  g bk .
ż ę ść żJe eli w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y zapobiec zbyt 

ż ą ą ąszybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil enie ich wilgotn  g bk .
ą ę ćPrzed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
ł łpowierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

ś ł ę ś ęDla podniesienia jako ci ok adziny i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po stwardnieniu spoiny 
ą ć ą ćmog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi. Dobór preparatów powinien by  
ż ń ą ę łuzale niony od rodzaju pomieszcze  w których znajduj  si  ok adziny i stawianym im wymaganiom.

ą ć ż łImpregnowane mog  by  tak e p ytki.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót

ą ą ł ł ćPrzed przyst pieniem do robót zwi zanych z wykonanie wyk adzin i ok adzin badaniom powinny podlega  
ł ę ą ł żmateria y, które b d  wykorzystane do wykonania robót oraz pod o a.

ł ł ą ż ł ą ł ćWszystkie materia y - p ytki, kompozycje klej ce, jak równie  materia y pomocnicze musz  spe nia  
ć śwymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada  parametrom okre lonym w 

dokumentacji projektowej.
ż ł ę ć ę śKa da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  certyfikat lub deklaracj  zgodno ci 

ą ść ł ś śstwierdzaj ca zgodno  w asno ci technicznych z okre lonymi w normach i aprobatach.
ł ć ś ąBadanie podk adu powinno by  wykonane bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonywania robót 

ł ł ś ćwyk adzinowych i ok adzinowych. Zakres czynno ci kontrolnych powinien obejmowa :
ą ł ę śsprawdzenie   wizualne   wygl du   powierzchni   podk adu   pod   wzgl dem   wymaganej   szorstko ci,

ę ś śwyst powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia,
ś ł ę ł ąsprawdzenie  równo ci  podk adu,  które  przeprowadza  si   przyk adaj c w dowolnych   miejscach  i
ą ł ękierunkach 2-metrow  at ,

ł ł ą łsprawdzenie spadków podk adu pod wyk adziny (posadzki) za pomoc  2-metrowej aty i poziomnicy;
ś ż ć ł ś ąpomiary równo ci i spadków nale y wykona  z dok adno ci  do 1 mm
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ł ś łsprawdzenie  prawid owo ci wykonania w  podk adzie  szczelin  dylatacyjnych   i  przeciwskurczowych
ą ś śdokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci

ł ś ł ąsprawdzenie wytrzyma o ci podk adu metodami nieniszcz cymi.
Badania w czasie robót

ą ś ł łBadania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania wyk adzin i ok adzin z 
ą ą ł śćdokumentacj  projektow  i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid owo  ich wykonania wywiera 

ł ł ść ćwp yw na prawid owo  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy  sprawdzenie technologii 
ś ą ąwykonywanych robót, rodzaju i grubo ci kompozycji klej cej oraz innych robót „zanikaj cych". 

Badania w czasie odbioru robót
ę ł ńBadania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga  

ą ł ł śdotycz cych wykonanych wyk adzin i ok adzin a w szczególno ci:
ś ą ązgodno ci z dokumentacj  projektow  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,
ś łjako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
ś ą ł łjako ci (wygl du) powierzchni wyk adzin i ok adzin,

ł ś ę ż łprawid owo ci wykonania kraw dzi, naro y, styków z innymi materia ami i dylatacji.
ś ą ł ł ł ś ćZakres czynno ci kontrolnych dotycz cy wyk adzin pod óg i ok adzin cian powinien obejmowa :

ł ś ł ż ł ł ż ł ę ń ż ćsprawdzenie prawid owo ci u o enia p ytek; u o enie p ytek oraz ich barw  i odcie  nale y sprawdza :
ć łwizualnie i porówna  z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem p ytek,

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

ł ł ć ą ę ą łca a powierzchnia wyk adziny powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy wyk adzin 
ż śćdla których ró norodno  barw jest zamierzona),

ł ł ć ł ł ś śćca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w a ciwej przyczepno ) tj.przy 
ł ć ł łlekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu,

ść ą ć ą ągrubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta,
ł ł ś ś ą ć ł ąspoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci musz  by  wype nione zapraw  do spoinowania,

ć ę ż ł śdopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na d ugo ci 1 m i 3 mm 
ł ł ś ś łna ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki dla p ytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla 

łp ytek gatunku drugiego i trzeciego,
ć ł ł łszczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione ca kowicie materia em wskazanym w projekcie,

ć ą ąlistwy dylatacyjne powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  producenta.
OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiarowania

ł ł ę ąPowierzchnie wyk adzin i ok adzin oblicza si  w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj c 
ś ś ę ę łwymiary w wietle cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si  powierzchni  s upów, 

ępilastrów, fundamentów i innych elementów wi ksze od 0,25 m2.
ż ść ę ą ę łW przypadku rozbie no  pomi dzy dokumentacj  a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si  wed ug 

stanu faktycznego.
ł ś ęPowierzchnie ok adzin okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

ą ł ł ą ąPrzy robotach zwi zanych z wykonywaniem wyk adzin i ok adzin elementem ulegaj cym zakryciu s  
ł ż ł ż ć ę ł łpod o a. Odbiór pod ó  musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót wyk adzinowych i ok adzinowych.

ż ćW trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
ń ż ć ą ł ż śbada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod ó  i okre lonymi odpowiednio w niniejszym 

ż ł ż ć ł żopracowaniu. Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod o a za wykonane 
ł ą ć ą łprawid owo tj. zgodnie z dokumentacj  i ST i zezwoli  do przyst pienia do robót wyk adzinowych i 

łok adzinowych.
ż ż ł ż ćJe eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny pod o e nie powinno by  odebrane.

ą ł żWykonawca zobowi zany jest do dokonania naprawy pod o a poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 
ł żponowne zg oszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo liwa (szczególnie w przypadku 

ż ł ś ł ż ćzani onej wytrzyma o ci) pod o e musi by  skute i wykonane ponownie.
ą ą ł ż łWszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod ó ) oraz materia ów 

ż ćnale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór częściowy

ęś ś ś ęś ęśOdbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
ę ś łdokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych wed ug zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.
ęśCelem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

ę ńusuni cie przed odbiorem ko cowym.
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ęś śOdbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
ł ęś ą ęś ż ąProtokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót je eli umowa tak  

ęform  przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)

ą ęOdbiór ostateczny stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
ś ś ś ą ą(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

ł ą ł żOdbiór ostateczny dokonuje komisja powo ana przez zamawiaj cego na podstawie przed o onych 
ńdokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

ł ł ś ś ćZasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia alno ci powinna okre la  umowa. Wykonawca 
ą ł ż ć ę ąrobót obowi zany jest przed o y  komisji nast puj ce dokumenty:

projekt budowlany,
projekty wykonawcze

ę ądokumentacj  powykonawcz ,
łszczegó owe specyfikacje techniczne,

ądziennik budowy z zapisami dotycz cymi toku prowadzonych robót,
ś łaprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno ci dla zastosowanych materia ów i wyrobów,

ł ł żprotokó y odbioru pod o e,
ł ęśprotokó y odbiorów cz ciowych,

ą łinstrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
ńwyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

ą ć ę ł ż ćW toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed o onymi dokumentami, przeprowadzi  badania
ć śzgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna  je z wymaganiami i wielko ciami tolerancji

ćpodanymi w pkt. 6.5. oraz dokona  oceny wizualnej.
ł ł ć ż ń ąRoboty wyk adzinowe i ok adzinowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  i pomiarów s  

ę ą ł ępozytywne i dostarczone przez wykonawc  dokument s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem 
merytorycznym.

ż ż ń ł ł ł ć ęJe eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny wyk adzina lub ok adzina nie powinna by  przyj ta. W 
ż ąć ę ą ą ńtakim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

ż ż ż ć ł ę ł ę ć ąje eli to mo liwe, nale y poprawi  wyk adzin  lub ok adzin  i przedstawi  j  ponownie do odbioru,
ż ń ż ą ń ż ł ś łje eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa o ci wyk adziny lub 
ł ą ż ć ę ńok adziny zamawiaj cy  mo e  wyrazi   zgod    na  dokonanie  odbioru   ko cowego  z  jednoczesnym 
ż ś ń ą żobni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku ustale  umownych, w przypadku, gdy nie s  mo liwe 

ż ą ą ępodane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
ł ł ć ł ćwadliwie wykonanych wyk adzin lub ok adzin, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
ś ż ć łW przypadku nie kompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

ś ą ę ł ąZ czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. 
ł ćProtokó  powinien zawiera :

ęustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ę ńocen  wyników bada ,

ź ż ś ęwykaz wad i usterek ze wska nikiem mo liwo ci ich usuni cia,
ś ś ł łstwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania wyk adzin i ok adzin z zamówieniem.

ł ń ą ń ę ąProtokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
ąwykonawc .

Odbiór pogwarancyjny
ę ł ł ść śOdbiór pogwarancyjny przeprowadza si  po up ywie okresu gwarancji, którego d ugo  jest okre lona w 

ł ł żumowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyk adzin i ok adzin po u ytkowaniu w okresie 
ągwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych zwi zanych z 

łusuwaniem zg oszonych wad.
ł łOdbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyk adzin i ok adzin z 

ęuwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
ąPozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ą ń ą ż śdokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
ł ą ł ć żPrzed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one 

ł łwady w wykonanych wyk adzinach i ok adzinach.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

ł ł ł ś śPN-ISO 13006:2001   P ytki i p yty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w a ciwo ci i znakowanie.
ł ł ś ł ł ś śPN-EN 87:1994         P ytki i p yty ceramiczne cienne i pod ogowe. Definicje, klasyfikacja, w a ciwo ci i 

znakowanie.
ł ł ą śPN-EN 159:1996       P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ciwodnej E>10%. Grupa B 

III.
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ł ł ł ą śPN-EN 176:1996       P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E<3%. 
Grupa B I.

ł ł ą śPN-EN 177:1997       P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ci wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.

ł ł ą śPN-EN 178:1998       P ytki i p yty ceramiczne prasowane na sucho o nasi kliwo ci wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b.

ł ł ą ą śPN-EN 121:1997       P ytki i p yty ceramiczne ci gnione o niskiej nasi kliwo ci wodnej E<3%. Grupa A I.
ł ł ą ą śPN-EN 186-1:1998    P ytki i p yty ceramiczne ci gnione o nasi kliwo ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1.
ł ł ą ą śPN-EN 186-2:1998    P ytki i p yty ceramiczne ci gnione o nasi kliwo ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2.
ł ł ą ą śPN-EN 187-1:1998    P ytki i p yty ceramiczne ci gnione o nasi kliwo ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1.
ł ł ą ą śPN-EN 187-2:1998    P ytki i p yty ceramiczne ci gnione o nasi kliwo ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2.
ł ł ą śPN-EN 188:1998       P ytki i p yty ceramiczne o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 łRoboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
ł łPN-EN ISO 10545-1:1999P ytki i p yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
ł ł śPN-EN ISO10545-2:1999P ytki   i   p yty   ceramiczne.   Oznaczanie   wymiarów   i   sprawdzanie   jako ci 

powierzchni.
ł ł ą ś śPN-EN ISO 10545-3:1999P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie nasi kliwo ci wodnej, porowato ci otwartej, 

ę ś ę ę ś łg sto ci wzgl dnej pozornej oraz g sto ci ca kowitej.
ł ł ł ś ł ł ąPN-EN ISO 10545-4:1999P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma o ci na zginanie i si y ami cej.
ł ł ś ąPN-EN ISO 10545-5:1999P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na uderzenia metod  pomiaru 

łwspó czynnika odbicia.
ł ł ś łę ś łPN-EN ISO 10545-6:1999P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na wg bne cieranie p ytek 

nieszkliwionych.
ł ł ś ś łPN-EN ISO 10545-7:2000P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na cieranie powierzchni p ytek 

ł ł śszkliwionych.PN-EN ISO 10545-8:1998P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno ci 
ł ł śliniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na szok termiczny. PN-

ł ł śEN ISO 10545-10:1999        P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno ci wodnej.
ł ł ś ę ę łPN-EN ISO 10545-11:1998        P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na p kni cia w oskowate 

łp ytek szkliwionych.
ł ł śPN-EN ISO 10545-12:1999        P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno ci. PN-EN ISO 10545-

ł ł ś13:1990        P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999        
ł ł ś ł łP ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999        P ytki i p yty

ł ł łceramiczne. Oznaczenie uwalniania o owiu i kadmu. PN-EN ISO 10545-16:2001         P ytki i p yty 
ł ż ł łceramiczne. Oznaczenie ma ych ró nic barw. PN-EN 101:1994       P ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie 

ś łtwardo ci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002   Kleje do p ytek. Definicje i wymagania 
techniczne.

ł łPN-EN 12002:2002   Kleje do p ytek. Oznaczenie odkszta cenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania.

łPN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania p ytek. Definicje i wymagania techniczne.
ł śPN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania p ytek. Oznaczenie odporno ci chemicznej zapraw 

żna bazie ywic reaktywnych.
ł ś śPN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania p ytek. Cz. 2: oznaczenie odporno ci na cieranie.
ł ł śPN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania p ytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzyma o ci na zginanie i 

ściskanie.
łPN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania p ytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
ł ą śPN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania p ytek. Cz. 5: oznaczenie nasi kliwo ci wodnej.

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

ł ł łPN-EN 13813:2003    Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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B-10.00  .   Kładzenie wykładzin elastycznych      kod CPV 45432111-5  
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

ł ż ć ł ńPod o e powinno by  g adkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze  i przygotowane 
zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 

ł ć ś ś ś ż łCoko y powinny zachodzi  na ciany do wysoko ci ok. 7,0cm. Je li przewidziany jest monta  wyk adzin 
ś ć ściennych powinny one przykry  przygotowany cokolik przynajmniej do wysoko ci 3 cm. 

ęW celu uzyskania najlepszego rezultatu sfazuj przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomi dzy 
ś ą ć ł ścokolikiem a cian , tak by otrzyma  p ynne przej cie. 

ł ż żDo przygotowania pod o a u ywaj tylko mas wodoodpornych. 
ł ż ą ł ęW przypadku pod o y szczelnych, zabezpieczonych przed wilgoci  lub nieabsorpcyjnych, wyk adzin  

ż ł ść ą ą ą ę ęmo na k a  dopiero, gdy rozprowadzony klej osi gnie ci gliw  konsystencj . Zaleca si  takie dopasowanie 
ł łą ł ę ł ś ż żwyk adziny, by z cza arkuszy znalaz y si  w odleg o ci nie mniejszej ni  0,5 m od najbli szego otworu 

ściekowego. 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU I INSTALACJA 

ą ż ć łPrzed instalacj  nale y wybra  rolki wyk adziny wg numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne 
ż ń ę ż ś ż ćwszystkich rolek, a  do chwili zako czenia instalacji. W miar  mo liwo ci rolki nale y przewija  przed 

ą ż ćinstalacj . Nale y je przechowywa  w pozycji pionowej. 
ż ł ć łEwentualne wady towaru nale y zg asza  w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zg oszenie powinno 

ć ązawiera  kody barw i numer rolki, które s  umieszczone na etykiecie rolki. 
INSTALACJA 

ą ł ąć ę ż ą żPrzed instalacj  wyk adzina powinna przyj  temperatur  pomieszczenia (nie ni sz  ni  18°C). Dopiero 
ł ę ż ś ł ż ł ł ż ł ł ęwtedy przytnij arkusze wyk adziny. W miar  mo liwo ci roz ó  je na p askim pod o u, by materia  pozby  si  

ęż ń ął ę ł żnapr e  i przyj  temperatur  pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku d u szych arkuszy. 
ąć ż ę ą ą ą łAby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach na kraw dziach s siaduj cych ze sob  arkuszy wyk adzin, 

ż ć ł ą łarkusze nale y odwraca  tak, by po zamontowaniu wyk adziny prawe brzegi fabryczne s siadowa y z 
prawymi, a lewe z lewymi. 

ŻDOPASOWANIE. COKOLIKI NARO NIKI 
 ż ł ś śPrzy u yciu przymiaru i o ówka zaznacz linie na wszystkich cianach pomieszczenia na wysoko ci ok.7,0 

ą ł ż ę ś źcm. Przy pomocy drobnoz bkowanej pacy na ó  warstw  kleju na ciany do poziomu linii. Rozprowad  
ęść ł żcz  kleju na pod o e (tak jak to pokazano na rysunku).    

 ą ł ę ł ł śćPodczas gdy klej nabiera ci gliwej konsystencji, przytnij wyk adzin  wed ug projektu. D ugo  arkuszy 
ż ć ł ść ś ś ł ż łpowinna przewy sza  d ugo  pomieszczenia, oznacz rodek arkusza oraz rodek pod o a prostopad ymi 

ł ł ż ł ś ę ł ł żosiami. U atwi to u o enie arkusza we w a ciwej pozycji. Punkty przeci cia osi na wyk adzinie i na pod o u 
ćpowinny zachodzi  na siebie.

 ś ść ść ł ś ł żJe li szeroko  pomieszczenia przekracza szeroko  wyk adziny (tzn. je li dla przykrycia pod o a potrzeba 
ę ż ł ż ę łą ś ł ż ł świ cej ni  jednego arkusza), zaznacz na pod o u lini  równoleg  do ciany wzd u nej w odleg o ci 12 cm 

ę ł śod miejsca, gdzie si ga arkusz wyk adziny. Na tej linii zaznacz rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 
ś ł ę ł żwszystkich arkuszy zaznacz ich rodek prostopad ymi osiami. Punkty przeci cia osi na pod o u i na 

ćarkuszach powinny zachodzi  na siebie.    
 ń ł ł ś ź ł ż ą ę ą łZwi  arkusze z po owy d ugo ci pomieszczenia. Rozprowad  klej na pod o u pac  z bat . Wokó  otworów 
ś ę ż ę ę ł ł ąciekowych i w miejscach trudno dost pnych u yj p dzla z mi kkiego w osia. Wokó  i wewn trz otworów 
ś ę ń ł ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj si  do zalece  producenta kleju, który wybra e .
 ś ł ę ą ż ąDoci nij starannie wyk adzin  rolk  naro nikow .
 ł ć ł ą ę łPowsta a luka musi zosta  uzupe niona trójk tem wyci tym z wyk adziny. 

ł ć ą żł ł ą ż ą łAby u atwi  przyklejanie trójk ta, wykonaj obek na odwrotnej stronie materia u za pomoc  no a okr g ego.
łę ść żł ć ł śG boko  obka nie powinna przekracza  po owy grubo ci arkusza. 

 ż ś ł ę ł ś ś ę śPrzy pomocy rolki naro nikowej doci nij wyk adzin  tak, aby przylega a ci le do linii zetkni cia ciany z 
ł ą ł ł ł ż żpod og . W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyk adziny wystarcza dla zakrycia ca ego pod o a, klej mo na 

ć ł ł ż śrozprowadzi  na ca ej powierzchni przed po o eniem arkusza. Metoda ta wymaga do wiadczenia, lecz jest 
łą ż ć ś ąnajszybsza. Po czenie naro nikowe powinno by  umieszczone na jednej ze cian, pod k tem ok. 45°. 

ą ł ś ą ś ęWybierz najmniej widoczn  (s abo o wietlon ) cian .  
 ż ąć ą ąć ż ż ą ę ł ęść ś ąTeraz mo esz zagi  trójk t i docisn  go do naro nika. Je eli trójk t b dzie zachodzi  na cz  cienn  

ł ł ę ł łwyk adziny, przytnij nadmiar materia u tak, aby kraw dzie dok adnie do siebie pasowa y. Przetnij 
ą ł ś ś ł łą ń ż ć łzachodz cy materia , aby ci le przylega , frezowanie i spawanie po cze  nale y wykona  po dok adnym 
ęwyschni ciu kleju.   

 ż ę ż ąć ł ę ł ą śW naro nikach wewn trznych nale y przeci  fa d  materia u rozpoczynaj c na wysoko ci ok. 5 mm nad 
ł ż ż łpod o em. Je eli przed dopasowaniem materia u zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), 

ż ń ę ś ą ł ę ł ę łpodgrzej tak e przestrze  pomi dzy cian  a materia em. Dzi ki temu wyk adzina b dzie lepiej przylega a 
śdo pokrytej klejem ciany.  

 ż ę ł ę ż ąć ąć ą śW naro nikach zewn trznych wyk adzin  nale y odci  i naci , rozpoczynaj c na wysoko ci ok. 5 mm nad
ł ż ą ż ę ę ąpod o em, (linie na rysunku pokazuj  zarys naro nika na arkuszu i pozycj  przeci cia pod k tem 45°). 
ę ż ć ę ąNast pnie nale y wykona  ci cie po przek tnej, tak jak pokazano na rysunku. 
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 ż ę ę ż ńW naro nikach wewn trznych i zewn trznych u yj do spawania, zgrzewarki termicznej. Ko cówka do 
ł łzgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania pod óg winylowych. Doskona y 

ń ą ęrezultat zapewnia stosowanie ko cówki reperacyjnej, któr  ostatecznie uszczelnia si  wszystkie zgrzewy 
ł ż ś łwzd u  cian i pod óg.

Ł Ł Ł ŚDOPASOWANIE WYK ADZINY WOKÓ  RUR I POD OGOWYCH OTWORÓW CIEKOWYCH 
 ż ś ę ś łW przypadku rur usytuowanych w pobli u cian wykonaj nad cie w arkuszu i doci nij wokó  rury tak, aby 

ł ł ś ę ś ę ż ćpowsta  ko nierz. Je li rura znajduje si  blisko ciany, ci cie nale y wykona  tak, jak pokazano na rysunku 
(linia przerywana)

ś ł ł ł ą ł ę ż ćJe li os ona rury wykonywana jest: A) z wyk adziny pod ogowej:przygotowan  os on  nale y dopasowa  do 
ę ż ą ć ć ł ż ąrury, nast pnie u ywaj c kleju kontaktowego przyklei  i ostatecznie zespawa  brzegi wyk adziny, u ywaj c 

ń ł ę ł ńw tym celu ko cówki typu "swan neck" (szyjka ab dzia). B) Os ony prefabrykowane - zamontuj wg wskaza
producenta.

ł ż ż ć ą źDla dodatkowego uszczelnienia wokó  rur mo na u y  odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, b d  
ą ż ć ęmasy uszczelniaj cej (np. silikon, Aguatät lub podobne). Uszczelniacz nale y stosowa  pomi dzy 

ł żpod o em, a arkuszem winylowym.   
 ś ą śW przypadku rur ciekowych zagnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadaj cy rodkowi rury. 

ł ś ż ś ąWytnij w wyk adzinie otwór o rednicy ok. 2,5 mm mniejszej ni  rednica rury. Otwór wycinaj zaczynaj c od 
ęzgi cia - tak jak pokazano na rysunku. 

ś ę ł żOgrzej arkusz winylowy i wci nij go w rur . Odetnij nadmiar materia u no em hakowym. ZGRZEWANIE 
 ś żą ł ź łOtwory ciekowe, le ce w tej samej p aszczy nie co pod oga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie 

ś ę śotworu przy pomocy pier cienia zaciskowego. Nast pnie wytnij niewielki otwór po rodku oznaczonego 
ś ł ę ś ś ń ś ł ż ł ś ę śotworu ciekowego. Ogrzej wyk adzin  i wci nij pier cie  w otwór. Je li pos u y e  si  pier cieniem 

ę ś ś ęnastawnym, upewnij si , czy przylega on ci le do kraw dzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia 
ę ę ę ę ą śrozprowadza si  warstw  silikonu pomi dzy arkuszem, a kraw dzi  pier cienia.    

 łą ę ę ę ą żDo frezowania wszystkich z cz stosuje si  frezark  r czn  z ostrzeni ze stopu twardego. Du e 
ż ćpowierzchnie mo na frezowa  przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy 

ż ń ępomocy zgrzewarki termicznej wyposa onej w ko cówk  do zgrzewania sznurowego (speed welding 
nozzle). 
 ą ż ńZgrzewaj gor cym powietrzem przy u yciu ko cówki do zgrzewania sznurowego.

ą ąć ęUWAGA: wszystkie zgrzewy musz  ostygn  przed odci ciem nadmiaru zgrzewu. 
ął śOdcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocz e  zgrzewanie. 

B-11.00    .  Wyroby gotowe        
ć ć ćWszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by  nowe, odpowiada  Polskim Normom oraz posiada  

ż żdopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równie , co najmniej jeden z ni ej wymienionych 
ę ą ś żdokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobat  techniczn , Certyfikat zgodno ci lub je eli jest wymagany atest 

ńhigieniczny ,znak bezpiecze stwa.
ą ć ź ł żWyroby gotowe musz  pochodzi  ze róde  zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie u yte wyroby 

ć ą ąpowinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
ł ą ą ę ę ą łMateria y pochodz ce z rozbiórki, nadaj ce si  do wbudowania b d  podlega y uzgodnieniu z Inspektorem 
ę łpod wzgl dem ich zagospodarowania i miejsca sk adowania.

ż ł ż ęJe eli Wykonawca nie wykonuje, a podleca prace podwykonawcy, to materia y u yte przez podwykonawc  
ą ćmusz  odpowiada  tym samym wymaganiom.

ą ł ć ć ą śćWykonawca ma obowi zek sk adowa  i przechowywa  wyroby gotowe w sposób zapewniaj cy ich jako  i 
ść ć ł śprzydatno  do robót. Wyroby gotowe powinny by  sk adowane oddzielnie wg. asortymentów, jako ci i 

ź ł ń ść łróde  dostaw z zachowaniem wymogów bezpiecze stwa. Wyroby, których jako  nie zosta a 
ą ść ę ś ć łzaakceptowana lub poddana w w tpliwo  pod wzgl dem jako ci powinny by  sk adowane oddzielnie, a 

ę ż ćdostaw  nale y przerwa .
ż ć ż ę ąKa dy gotowy wyrób winien posiada  /je eli jest wymagana/ kart  gwarancyjn  i w dniu odbioru 

łą ć ę ą ę ę ąostatecznego do czy  do dokumentów odbiorowych.Zaleca si  dwuetapow  obróbk  zgrzewu: wst pn  i 
ł ą ą żwyg adzaj c . Nó  do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej 

ż ę ę łstronie no a znajduje si  ostrze do obróbki wst pnej, a po drugiej ostrze do wyg adzania. 


