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ZESTAWIENIE  SPECYFIKACJI  ZAWARTYCH  W
OPRACOWANIU
ST - 01.01 Roboty rozbiórkowe

ST - 01.02 Okna i drzwi drewniane, z aluminium, PCV

ST - 01.03 Tynkowanie. Okładziny z płyt
kartonowo-gipsowych

ST - 01.04 Pokrywanie ścian i podłóg płytkami
ceramicznymi

ST - 01.05 Roboty malarskie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych dla inwestycji: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI
SKARBOWEJ W RZESZOWIE, ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA W JAŚLE PRZY ULICY 3-GO MAJA 30

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót,
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru robót
polegających na rozbiórce istniejących obiektów.

1.3.Zakres robót obj ętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami InŜyniera (Inspektora nadzoru).
W zakres robót wchodzi:
- rozbiórka ścianek działowych;
- rozbiórka podłóg;
- skucie tynków;
- wykucie ościeŜnic drzwiowych;
- wykucie parapetu
- usunięcie gruzu z rozbiórek i wywóz zgodnie z ST – 00.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:
• Roboty rozbiórkowe demontaŜowe:
- wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne
- wywiezienie surowców wtórnych
• Roboty rozbiórkowe dewastacyjne:
- wyburzenie  części istniejących obiektów budowlanych w części nadziemnej
- wyburzenie i wydobycie poszczególnych elementów
- wywiezienie gruzu

1.4.Określenia podstawowe.
Rozbiórka demontaŜowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować
elementów rozbieranego obiektu.
Rozbiórka dewastacyjna – prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego
składników nadających się do utylizacji.
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do
miejsca utylizacji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
00.00 „Wymagania ogólne”
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy uŜyciu urządzeń
i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są teŜ stosowane do rozbiórki budowli lub
elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy.
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2.3. Składowanie materiałów
Urobek z prac rozbiórkowych moŜe być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 2,0 m.

3.Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych
Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00 „Wymagania
ogólne"
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez InŜyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym
umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób całkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek
nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu.

5.Wykonanie robót.
Przed przystąpieniem naleŜy zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, ostroŜnie wykonywać
rozbiórki tak by nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiórki złoŜyć w miejscu
zaakceptowanym przez InŜyniera i wywieźć na wysypisko.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przyst ąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczególnych elementów składowych, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować
projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w
wydziale budownictwa miejscowego urzędu.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego obiektu. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej
podstawie opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania.
Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce rozbieralnych budynków tymczasowych.
Dobór metody rozbiórki zaleŜy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład rozbierając
stare budynki murowane, moŜna uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był wykonywany na
zaprawie z wapna hydraulicznego, które wiąŜe cegłę tak silnie, Ŝe z rozbiórki otrzymuje się tylko gruz
ceglany.
Ogólne metody rozbiórki dzieli si ę na:
1) ręczne,
2) mechaniczne,
3) przy uŜyciu materiałów wybuchowych.
Rozbiórka r ęczna
Rozbiórka powinna by ć przeprowadzana tak, aby stopniowo odci ąŜać elementy no śne konstrukcji.
Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Nie moŜna na
przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej stropu.
Rozbiórk ę rozpoczyna si ę od demonta Ŝu instalacji, stolarki i innych elementów wyko ńczenia oraz
ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyŜszej kondygnacji, a potem stropy i
ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce nie będzie wznoszony nowy budynek, moŜna nie rozbierać
fundamentów.
Elementy wyko ńczenia i wyposa Ŝenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Rozbiórka przy u Ŝyciu maszyn
Nie dotyczy.

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych
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Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od odgrodzenia i
przygotowania dróg dla pojazdów wywoŜących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na
obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy
fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnącym
wzdłuŜ chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, naleŜy wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia
ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery słuŜące jako pakamery,
magazyny narzędzi, drobnego sprzętu rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się teŜ
z siecią dróg publicznych, układając w razie potrzeby drogę tymczasową z płyt Ŝelbetowych na
10-centymetrowej podsypce piaskowej.
Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych
porządkowych powinien podawać:
• kolejność i sposób wykonywania robót,
• protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,
• opis środków zabezpieczających, które zostały uŜyte przy rozbiórce,
• opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi
prowadzących rozbiórkę.

6.Kontrola jako ści robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.

6.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkow ych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi ć kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do świadczeniu
oraz zatrudniać robotników zaznajomionych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Przed przyst ąpieniem do rozbiórki – trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie moŜna gromadzić na
stropach, balkonach i schodach.
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje.
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania – wyposaŜeni w pasy z liną o długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej
części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
Zabronione jest m.in.:
• Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),
• Zrzucanie na ziemię elementów do rozbiórki,
• Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna
być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu naleŜy uwaŜać, aby odłamki cegieł nie spadły na robotników.
Długość liny powinna być trzykrotnie dłuŜsza od wysokości obalonej ściany.
Ponadto:
• Urządzenia uŜyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, naleŜy zabezpieczyć
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem,
• Przy uŜyciu materiałów wybuchowych naleŜy stosować zasady obowiązujące przy górniczych robotach
strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajdujące się w strefie
rozrzutu.

7.Obmiar robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest 1m3 1m2 i 1 m oraz tona, które są zgodne z jednostką obmiarową wg
Przedmiaru Robót.
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8.Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) InŜynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogólne”.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy (rozbiórki),
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

9.Podstawa płatno ści.
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m3 faktycznie wykonanych prac
obejmujących:
- rozebranie ścianek działowych
- rozberanie podłóg,
- usunięcie gruzu z rozbiórek i wywóz zgodnie z ST – 00.00.

10.Przepisy zwi ązane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyŜszym opisem obowiązują wg :
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Rozporządzenie MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach
rozbiórkowych nie uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995
r. nr 10, poz. 47).
Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wykonywanych z uŜyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.1026).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 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).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - Arkady 1989
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421100-5

ST – 01.02 OKNA I DRZWI.
DREWNIANE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP .................................................................................................................

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA ...............................................................

3. SPRZĘT ................................................................................................................

4. TRANSPORT ........................................................................................................

5. WYKONANIE ROBÓT ..........................................................................................

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ....................................................................................

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ......................................................................................
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1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i
drzwi dla inwestycji: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W
RZESZOWIE, ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA W JAŚLE PRZY ULICY 3-GO MAJA 30

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne które zostaną zrealizowane w
ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu i
montaŜu okien i drzwi w budynku komisariatu.

1.3.Zakres robót obj ętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami
InŜyniera (Inspektora nadzoru).
W zakres robót wchodzi:
- montaŜ ościeŜnic drewnianych fabrycznie wykończonych - okleinowanych do drzwi typowych ;
- montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych typowych;
- montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych typowych;

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –
Wymagania ogólne”.
OścieŜnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element.
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu.
Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie.
OścieŜa – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy.
Glif  –  prostopadła,  o  ile  nie  ustalono  tego  inaczej  w  Dokumentacji  Projektowej,  do  płaszczyzny  ściany
płaszczyzna ościeŜa
Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.
Pozostałe określenia są  zgodne z obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz z definicjami  podanymi  w SST
00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Według ST 00.00., poz. 2.1.÷2.4. i 2.6.
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów i wyrobów

2.2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym. 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 niŜ podano poniŜej.
RóŜnice wymiarów [mm] okien drzwi
wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m 5 5
powyŜej 1 m 5 5
róŜnica długości przeciwległych
elementów ościeŜnicy mierzona w
świetle do 1 m

1 1
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róŜnica długości przeciwległych
elementów ościeŜnicy mierzona w
świetle powyzej 1 m

2 2

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 1
skrzydło we wrębie szerokość
powyŜej 1 m

2 2

skrzydło we wrębie wysokość powyŜej
1 m

2 2

róŜnica długości przekątnych do 1 m 2 2
róŜnica długości przekątnych we
wrębie od 1 m do 2 m

3 3

róŜnica długości przekątnych we
wrębie powyŜej 2 m

3 3

przekroje szerokość do 50 mm 1 1
przekroje szerokość powyŜej 50 mm 2 2
przekroje elementów grubość do 40
mm

1 1

przekroje elementów grubość
powyzej 40 mm

2 2

grubość skrzydła 1 1

2.2.2. Okucia budowlane
a. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
b. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
c. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
a. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy
impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.
b. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony
drewna podanymi w świadectwach ITB .
c. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny
d. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie naleŜy
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
a. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.
b. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do
gruntowania.

2.2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowl anej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować:
– do elementów konfekcjonowanych naleŜy 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-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.2.6. Szkło
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 oraz zespolone wg 
PN-B-13079:1997.

2.2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
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2.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa wg aprobat techn icznych producentów.
Drzwi płytowe wewnętrzne z oscieznicami drewnianymi - typowe, część z otworami nawiewnymi, pełne i
oszklone, drzwi laminowane, gładkie, z zamkiem zwykłym, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 
W/w wyroby powinny być wykonane na podstawie Aprobaty Technicznej, a producent powinien posiadać
Certfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną.

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

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez InŜyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00-00 „Wymagania ogólne”.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu.
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób
składowania wg punktu 2.3.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

5.1. Przygotowanie o ścieŜy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa,
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poniŜej.

Wymiary zewnętrzne (cm)
Wymiary zewnętrzne

(cm) wysokość
Wymiary zewnętrzne

(cm) szerokość
Liczba punktów

zamocowań
Rozmieszczenie

punktów zamocowań
w nadproŜu

Rozmieszczenie
punktów zamocowań

na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150 ± 200 6 po 2 po 2
powyŜej 200 8 po 3 po 2

powyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
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150 ± 200 8 po 1 po 3
powyŜej 200 10 po 2 po 3

5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeŜach. Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę
przykryć listwą.
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3
mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. OścieŜnicę mocować
za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.                                                           
                                                               Wartość luzu i odchyłek w mm

Miejsca luzów okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a
ościeŜnicą

-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.

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem
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7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 i szt. który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.
Obmiar robót obejmuje:
- wykucie ościeŜnic drewnianych
- sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie ościeŜnicy
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeŜem i ościeŜnicą
- podbetonowanie listwy progowej
- osadzenie skrzydeł drzwiowych i okiennych
- osadzenie podokienników i parapetów

8.ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) InŜynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac
przez InŜyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
-protokoły obioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych,
-ekspertyzy.
W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić:
-stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
-uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem
-prawidłowość działania części ruchomych

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1szt i 1m2  faktycznie wykonanych
prac obejmujących:
- wykucie ościeŜnic drewnianych
- sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie ościeŜnicy
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeŜem i ościeŜnicą
- podbetonowanie listwy progowej
- osadzenie skrzydeł drzwiowych i okiennych
- osadzenie podokienników i parapetów

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-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-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
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Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań
PN-EN 78/AK:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdań z badań
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien. Badania mechaniczne
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badania sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciąŜenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcenie statyczne
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczenie odporności drzwi na
uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metody pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metody pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metody badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metody badania
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami. Metody badań
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metody badań
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w
kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 12046:2001 Siły operacyjne. Metody badania. Część 2: Drzwi
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Metody badania
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12400:2003(U) Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2003(U) Okna. Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim. Metody badania, wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, zwichrowanie
i siły operacyjne
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczenie współczynnika przenikania
ciepła. Część 1: Metoda uproszczona
PN-EN ISO 12567-1:2002(U) Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika przenikania
ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi
PN/B-02100 Z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia udarowe zmiany BI
1/90 poz.1
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne działające
prostopadle do płaszczyzny skrzydła
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy
PN-89/B-06085 Drzwi. Metoda badania odporności na włamanie. ObciąŜenie statyczne prostopadłe
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania zmiany BI 4/92 poz.1 PN-88/B-10085 zmiana 1
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone
PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania zmiany BI
2/70 poz. 18, BI 1/72 poz. 2, BI 10-11/74 poz. 86
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych . Arkady 1989
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4  
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i
odbioru okładzin z płyt gipsowo-włóknowych (suchych tynków gipsowych)  przewidzianych do wykonania w
ramach robót budowlanych przy inwestycji REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI
SKARBOWEJ W RZESZOWIE, ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA W JAŚLE PRZY ULICY 3-GO MAJA 30

1.2. Zakres stosowania ST

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

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  wykonaniem  okładzin  z  płyt  gipsowo-włóknowych  w  projekcie
budynku. Obejmują one prace zwiazane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  aŜurowej
konstrukcji  ścian  w  systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny  zastępującej  tynki  na
ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-włóknowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub
aprobat technicznych.

– „Prawa”  strona  płyty gipsowo-kartonowej  pełni  rolę  jej  lica  i  po  zamontowaniu  skierowana  jest  do
wnętrza  pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  (gipsowo-włóknowych)  naleŜy
rozumieć  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonaniem  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

− procedura – dokument zapewniający jakość,  definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i  kontroluje
poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  moŜe  być  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty  techniczne
i instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  opisujące
przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-katonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
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2.2. Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiada ć  wymaganiom  okre ślonych  w  Aprobacie
Technicznej

Warunki techniczne dla płyt

Grubość płyt - 10/12,5/15/18 mm
Gęstość - 1 180 kg/m3
Odporność na zginanie prostopadle do pow. płyty - 6,0 N/mm2
Pęcznienie po 24 godz składowania w wodzie - 1,0%
Strumień cieplny - 0,36 W/mK
Klasa materiału budowlanego - niezapalny

2.3. Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoŜa  stosować  moŜna  wodę  odpo-wiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

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

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  róŜnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-karton owych do ścian murowanych

Do przymocowywania płyt  gipsowo-kartonowych stosuje się  najczęściej  kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne ”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca  przystępujący do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymag ania
ogólne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych (gipsowo-włóknowych)

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.
Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  KaŜdy  ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.
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4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych
plandekami),  które  umoŜliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.

Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4 5000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

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

– Przed  rozpoczęciem  prac  montaŜowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać  w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod
warunkiem,  Ŝe  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniŜej  0°C,  a  wilgotno ść  względna  powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.3.1. Przy montaŜu płyt  gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać  zasad podanych w normie  PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podłoŜa:
– podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

– przed przystąpieniem  do montaŜu płyt,  podłoŜe skropić  obficie  wodą,  zbyt  suche  podłoŜe,  szybko
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

– dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W  przypadku, gdy znajdująca się  w stanie surowym ściana,  przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu
odchyłki  do  20  mm/mb,  naleŜy  ją  zniwelować  przed  rozpoczęciem  montaŜu  płyt.  Niwelacji  powierzchni
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z
szerokości  zastosowanych płyt.  Marki  winny mieć  średnicę  od 10 do 15 cm. Dopiero po  związaniu  marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany moŜna przystąpić do właściwego przyklejania płyt.
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Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania. Następnie
na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawędziach  płyt  placki  powinny mieć  mniejsze  rozmiary,  ale  naleŜy je  układać  gęściej.  Grubość
naniesionych  placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niŜ  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z
naniesionymi plackami podnosi się  i  lekko dociska do ściany.  Następnie skorygować  połoŜenie płyty,  czyli
dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej
aluminiową,  o  przekroju  prostokątnym  18x100  mm  i  długości  2500  mm),  doprowadza  się  do  dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach
wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt  zaczynem gipsowym z jednego zarobu,  następnie wspólne
regulowanie ich połoŜenia.

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoŜa
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb,
moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą.  Warstwę tę rozgarnia się po
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi płyt.
Klej  gipsowy  uŜyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoŜa.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy  nierównym  podłoŜu,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek
(zamurowane otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy
pomocy  zaczynu  gipsowego.  Poziome  pasy  montuje  się  przy  suficie  i  przy  podłodze.  Pasy  pionowe  są
klejone  w  rozstawie  co  600  mm.  Pasy  gipsowo-kartonowe  powinny  po  zamontowaniu  wyznaczać  równą
płaszczyznę.

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia płyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
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Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty
drewniane,  o przekroju 50x25 mm, są  mocowane poziomo do podłoŜa przy pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

� Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm

� Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się
wełnę  mineralną.  W  tym  przypadku  jednak  ruszt  musi  być  wystarczająco  odsunięty  od  ściany  (grubość
wełny). MoŜna to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt drewniany moŜe być  wykonany równieŜ w innej formie. W  tym przypadku wykorzystuje się  łaty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych łączników. Rozstaw między
listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest  połączeniem elastycznym, co przyczynia się  do tłumienia
wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  moŜe  jeszcze  zostać
podwyŜszona  przez  podłoŜenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące
przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia
sprzyja  równieŜ  obecność  wolnej  przestrzeni  powietrznej  między  wełną  mineralną  a  płytą
gipsowo-kartonową.

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów:

– przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

– z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES,

– przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES.

5.5 Otwory wentylacyjne

Na kaŜdej ścianie w płytach wykonać po dwa otwory wentylacyjne na wysokości ok 10 cm ponad poziomem
podłogi i średnicy 50 mm w odległości ok 50 cm od końców. 

Na wysokości ok 10 cm poniŜej poziomu sufitu w środku ściany wykonać jeden otwór o fi 50 mm.

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań  płyt  gipsowo-kartonowych i  innych materiałów powinny być  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnię  suchych  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z  powierzchni  suchych  tynków nie  potrąca  się  powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych  urządzeń,  jeŜeli
kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2.

7.3. Wielko ści  obmiarowe  suchych  tynków  okre śla  si ę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad zoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opra cowano  dokumentacji  projektowej
wielko ści obmiarowe okre śla si ę na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór  podło Ŝa  naleŜy  przeprowadzi ć  bezpo średnio  przed  przyst ąpieniem  do  robót
okładzinowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Je Ŝeli  odbiór  podło Ŝa  odbywa  si ę  po  dłu Ŝszym
czasie od jego wykonania, nale Ŝy podło Ŝe oczyścić i umy ć wod ą

8.3. Roboty  uznaje  si ę  za  zgodne  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru,  je Ŝeli  wszystkie pomiary i  badania  (z  uwzgl ędnieniem dopuszczalnych  tolerancji)  wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

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

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoŜa,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  załoŜeń  zawartych  w  dokumentacji.
Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania
powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  naleŜy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny  i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego
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nie większa niŜ 2 mm i w
liczbie nie większej niŜ 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2

mb

nie większe niŜ 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej

niŜ 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości

nie większe niŜ 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niŜ 
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niŜ 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Podstaw ą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzgl ędnieniem  zapisów  zawartych  pomi ędzy
Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana ilo ść m2

powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej,  która obejmuje:

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

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

– przygotowanie podłoŜa,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

− przygotowanie kleju gipsowego,

− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa,

− przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

− przymocowanie  płyt  do  gotowego rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów wraz z przycięciem  i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

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

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji
betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy dotyczące  systemów zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  montaŜu  płyt  gipsowo-kartonowych,  ścian  działowych,  okładzin  ściennych  i  sufitów
podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  –  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73,
28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996
r.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
robót wykladzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych przy inwestycji REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
W RZESZOWIE, ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA W JAŚLE PRZY ULICY 3-GO MAJA 30

1.2. Zakres stosowania ST

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

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  wykonaniem  wykładzin  i  okładzin  z  płytek  ceramicznych
przewidzianych w projekcie budynku. Obejmują one prace zwiazane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

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

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

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

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

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i
sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

− projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

− projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje),

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072
),

− dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
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− aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

− protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z  badań
kontrolnych,

− dokumentacja powykonawcza.

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p.  14  ustawy  Prawo  budowlane)  wymienioną  wyŜej  dokumentację  robót  z  naniesionymi  zmianami  w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w  ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny mieć:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

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

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

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

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

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

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

2.2. Rodzaje materiałów

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

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom i charakterystyce technicznej:

a.  Płytki  podłogowe na zewn ątrz  budynku  i  schodach  (PN-EN 176:1996 –  Płytki  i  p łyty  ceramiczne
prasowane na sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E ≤3%. Grupa B I.)

    Nasiąkliwość max. 0,1%

    Wytrzymałość 45 MPa

    Twardość 8 w skali Mohsa

    Mrozoodporność mrozoodporne

    Odporność na ścieranie wgłębne 130 mm3

    Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym min 0,26

    Skuteczność antypoślizgowa R10, R11

Płytki typu GRES, o strukturze antypoślizgowej górnej powierzchni (np. "Wezuwjusz" prod. Opoczno SA)

b. Płytki podłogowe wewn ątrz budynku w ci ągach komunikacyjnych (PN-EN 176:1996 – Płytki i pły ty
ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi ąkliwo ści wodnej E ≤3%. Grupa B I.)

    Nasiąkliwość max. 0,1%

    Wytrzymałość 45 MPa

    Twardość 8 w skali Mohsa
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    Mrozoodporność mrozoodporne

    Odporność na ścieranie wgłębne 130 mm3

    Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym min 0,26

    Skuteczność antypoślizgowa R10, R11

c. Płytki  podłogowe wewn ątrz  budynku w pomieszczeniach sanitarnych (PN-EN 17 7:1996 – Płytki  i
płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E ≤6%. Grupa B IIa.)

    Nasiąkliwość max. 5%

    Wytrzymałość 40 MPa

    Twardość 5,5 w skali Mohsa

    Odporność na pęknięcia włosowate odporne

    Odporność na ścieranie szkliwa klasa IV

    Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym min 0,22

    Odporność na plamienie 1

d.  Płytki  ścienne  szkliwione  (PN-EN  159:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o
nasiąkliwo ści wodnej E>10%. Grupa B III.)– PN-EN 177:1997 – Pły tki i płyty ceramiczne prasowane
na sucho o nasi ąkliwo ści wodnej 3%<E ≤6%. Grupa B IIa.
    Nasiąkliwość max. 16%
    Wytrzymałość na zginanie 20 MPa

    Twardość 3,5 w skali Mohsa

    Odporność na pęknięcia włosowate odporne

    Odporność termiczna (160oC) odporne

    Odporność na plamienie 1

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

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

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

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki ochrony płytek i spoin,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

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

2.2.5. Woda

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

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne ”
pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:
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– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką  elektryczną  oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji
klejących,

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

– gąbki do mycia i czyszczenia,

– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagan ia ogólne”
pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń.
Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
naleŜy zabezpieczyć  przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  W  przypadku duŜych
ilości  materiałów  zalecane  jest  przewoŜenie  ich  na  paletach  i  uŜycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku
urządzeń mechanicznych.

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV  45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

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

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

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

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

3) Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  naleŜy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niŜszych  niŜ  +5ºC  i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

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

5.3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny
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PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.

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

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

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm

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

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

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

W podkładzie nale Ŝy wykona ć, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji  konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.  Na zewn ątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  pól  nie  powinn a przekracza ć
10 m2, a maksymalna długo ść boku nie wi ększa ni Ŝ 3,5 m.

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

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

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

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

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

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

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

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

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

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

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

– 50 x 50 mm – 3 mm

– 100 x 100 mm – 4 mm

– 150 x 150 mm – 6 mm

– 200 x 200 mm – 6 mm
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– 250 x 250 mm – 8 mm

– 300 x 300 mm – 10 mm

– 400 x 400 mm – 12 mm.

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

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

Po  nałoŜeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  naroŜnika.
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i
docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  naleŜy  dołoŜyć  do  sąsiednich,
docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  duŜej  przyczepności  świeŜej  kompozycji
klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewn ątrz  warstwa  kompozycji  klej ącej  powinna  pod  cał ą
powierzchni ą  płytki.  Mo Ŝna  to  osi ągnąć  nakładaj ąc  dodatkowo  cienk ą  warstw ę  kleju  na  spodni ą
powierzchnie przyklejanych płytek.

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

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– do 100 mm – około 2 mm

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powyŜej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna
teŜ usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

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

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku gdy krawędzie płytek  są  nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć  je  wodą  mokrym
pędzlem.

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

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

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

5.4. Wykonanie okładzin

5.4.1. PodłoŜa pod okładzinę

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

– ściany betonowe

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
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– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa.

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

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

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

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

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

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

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

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  moŜe  być  większe  niŜ  4  mm  na  wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m.

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

5.4.2. Wykonanie okładzin

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

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

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

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoŜe  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłoŜona
równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoŜa.  Wielość  zębów  pacy  zaleŜy  od  wielkości  płytek.
Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  Ŝe  kompozycja  nie  wypływa  z
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki
dystansowe.

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

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

Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W  przypadku gdy krawędzie płytek  są  nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć  je  wodą  mokrym
pędzlem.

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

JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność  powietrza naleŜy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką.

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

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

Impregnowane mogą być takŜe płytki.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

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

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

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

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

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

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

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

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

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  wpisywane  do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

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

6.4. Badania w czasie odbioru robót

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

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

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowości przygotowania podłoŜy,

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

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

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

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

− sprawdzenie prawidłowości  ułoŜenia  płytek;  ułoŜenie  płytek  oraz ich  barwę  i  odcień  naleŜy sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

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

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

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

− sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na
dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  naleŜy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z
dokładnością do 0,5 mm

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

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

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin i okładzin

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

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

− cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
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− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

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

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

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

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

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

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

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

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

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

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

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

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując
wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

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

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki badań  naleŜy porównać  z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i  określonymi odpowiednio w pkt.  5.3.
dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
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JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemoŜliwa  (szczególnie  w  przypadku
zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.

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

8.3. Odbiór cz ęściowy

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

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

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

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

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

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

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

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

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

− projekt budowlany,

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą,

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

− protokóły odbioru podłoŜe,

− protokóły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

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

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika  i  trwałości  wykładziny  lub
okładziny  zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

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

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

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

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,

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

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

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub  okładzinowe
moŜe być dokonana według następujących sposobów:

− rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  wartość
wynagrodzenia;  wartość  robót  w  tym  przypadku  jest  określona  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie  po  dokonaniu  odbioru
częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii
robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami,
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− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  równie Ŝ  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  osadzenie  elementów
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe,
pielęgnacja  wykonanych  wykładzin  i  okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,
zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
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PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
robót  malarskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  inwestycji  REMONT
SANITARIATÓW W BUDYNKU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W RZESZOWIE, ZAMIEJSCOWEGO
OŚRODKA W JAŚLE PRZY ULICY 3-GO MAJA 30

1.2. Zakres stosowania ST

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

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie wszystkich robót związanych wykonaniem robót malarskich przewidzianych w projekcie budynku.
Obejmują one prace zwiazane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

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

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),

obiektów budowlanych nie naraŜonych na agresję chemiczną.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  i
sposobów  oceny  podłoŜy,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:

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

Powłoka malarska  – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii  nałoŜona i  rozprowadzona na podłoŜu,
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

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

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

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.

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

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych  –  zawiesina pigmentów i  obciąŜników w spoiwie
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).

Farba i  emalie  na  spoiwach  Ŝywicznych  rozcie ńczalne  wod ą  –  zawiesina  pigmentów i  obciąŜników w
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentację robót malarskich stanowią:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
),

– specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień  publicznych),
sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn.
zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań
kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

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

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

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

– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
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2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,

− Ŝywicznych 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 wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery  na  spoiwach  Ŝywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niŜ  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

• farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

• emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

− rozpuszczalnikowych Ŝywicznych innych niŜ olejne i ftalowe,

− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

• farby  i  emalie  na  spoiwie  Ŝywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom
aprobat technicznych,

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  naleŜy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
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Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 7,
pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników
farb,

– agregaty malarskie ze spręŜarkami,

– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CP V
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone  materiały  w  sposób  wykluczający
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i
uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  naleŜy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani a ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich

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

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:

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

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

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

Drugie malowanie moŜna wykonywać po:
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• wykonaniu tzw. białego montaŜu,

• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-68/B-10020.  Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,  wystających  poza  jej
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa
wilgotność
podłoŜa, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych 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

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton

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

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

5.3.3. Tynki zwykłe

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

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

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

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

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

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

5.3.6. PodłoŜa 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 wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. PodłoŜa  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niŜ  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.

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

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

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

– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniŜej 0°C,

– w  temperaturze  nie  wyŜszej  niŜ  25°C,  z  dodatkowym  zastrze Ŝeniem,  by  temperatura  podłoŜa  nie
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).

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

Roboty  malarskie  moŜna  rozpocząć,  jeŜeli  wilgotność  podłoŜy  przewidzianych  pod  malowanie  nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie
większej niŜ 80%.

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

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

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

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  moŜna  rozpocząć,  kiedy  podłoŜa  spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

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

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania,

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

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2,

• czas między nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

• zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace  malarskie  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich
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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  dokumentacją
projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoŜa.

5.5.3. 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 podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków
modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  Ŝywicznych  wodorozcieńczalnych  i
rozpuszczalnikowych

Powłoka z lakierów powinna:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoŜa,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450 00000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  naleŜy  przeprowadzić  badanie  podłoŜy  oraz  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie

Badanie  podłoŜa  pod  malowanie,  w  zaleŜności  od  jego  rodzaju,  naleŜy  wykonywać  w  następujących
terminach:

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

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

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

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

• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,

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

• podłoŜy  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoŜa,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonane  naprawy  i
uzupełnienia,

• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych – czystość powierzchni.

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

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

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

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

Wilgotność  podłoŜy  naleŜy  oceniać  przy  uŜyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku  wątpliwości
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

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

6.6.2. Badania materiałów

Farby  i  środki  gruntujące  uŜyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym  w  pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:

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

– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,

– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.

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

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:
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• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• koŜuch,

• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• ślady pleśni,

• zbrylenie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

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

6.8. Badania w czasie odbioru robót

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

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

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoŜy,

– jakości powłok malarskich.

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

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.

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

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

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

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

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

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na  podłoŜach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć
prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  kaŜdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  naleŜy  uznać  za  dobrą,  jeŜeli  Ŝaden  z  kwadracików  nie
wypadnie,

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

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

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

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne ” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni
kaŜdego z nich do 0,5 m2.

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

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

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  ościeŜnicami  wraz  z
ćwierćwałkami)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  świetle  wykończonych  otworów
(ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Współczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i
ościeŜnicami (łącznie z ćwierćwałkami)

01 – bez szczeblin 1,30
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02 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni kaŜdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z ościeŜnicami (łącznie  ćwierćwałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10

a b c

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 
0,1 m2 kaŜdej szyby

2,50

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2

kaŜdej szyby
2,10

16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości 
do 30 cm

1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeŜy  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w
rozwinięciu.  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  aŜurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  Ŝeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną  powierzchnię
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy przyjmować
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  rur  o
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

7.2. W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady
rzeczowe  dla  robót  malarskich  np.  zasady  wymienione  w  załoŜeniach  szczegółowych  do  rozdz.  15  KNR
2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa.
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
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JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo,
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

JeŜeli  chociaŜ  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoŜe  nie  powinno  być  odebrane.  W  takim
przypadku  naleŜy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości
podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 

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

8.3. Odbiór cz ęściowy

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

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

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

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

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

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

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

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

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

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

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

− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

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

− protokoły odbioru podłoŜy,

− protokoły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.

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

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej
zamawiający  moŜe  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniŜeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

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

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

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

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

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok  malarskich  po  uŜytkowaniu  w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7,  pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatno ści

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

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

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

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  malarskie
uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót
na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

– przygotowanie podłoŜy,

– próby kolorów,
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– demontaŜ  przed  robotami  malarskimi  i  montaŜ  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być
uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów
montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyŜej  5  m,
naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

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

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

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

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

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

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewnętrzne
ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

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

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

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

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

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

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

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

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

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

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

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


