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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlano-wykończeniowych
SST – 2
Roboty budowlano-wykończeniowe

SST – 2.1
SST – 2.2
SST – 2.3
SST – 2.4

Roboty murowe
Instalowanie przegród
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie sufitów podwieszonych

45262500-6
45421141-4
45421000-4
45421146-9

SST – 2.5
SST – 2.6
SST – 2.7

Tynkowanie
Kładzenie i wykładanie podłóg
Roboty malarskie

45410000-4
45432100-5
45442100-8
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SST-2.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie murów wewnętrznych obiektu tzn.:
- wymurowanie nowej ściany wypełniającej, szczytowej (w miejsce wyburzonej ścianki gr.
6cm) z cegły pełnej, rozbiórkowej gr. 12cm na zaprawie cem-wap. marki 5. Ścianę
pozostawić nieotynkowaną. Murować na spoinę wklęsłą.
- wymurowanie ścianki gr. 12cm z cegły pełnej rozbiórkowej na zaprawie klasy 5 w przejściu
pomiędzy pom. nr 1 i 2. Szerokość ścianki 68cm, wysokości 200cm. Spoina jak wyŜej.

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

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

z dokumentacją

2.. MATERIAŁY
2.1. Woda zarobora do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna z rozbiórki
-

-

wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
masa: 3,3 – 4,0 kg
cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej
dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6 mm nie moŜe przekraczać dla cegły –
10% cegieł badanych
nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%
wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg / dm3
współczynniki przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/mK
odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15oC i odmraŜania – brak uszkodzeń po
badaniu
odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł
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2.3. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement:
ciasto wapienne:
1
:
1
:
1
:
1
:
1
:
1,7
:
cement:
ciasto wapienne hydratyzowane:
1
:
1
:
1
:
1
:
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
1
:
0,3
:
1
:
0,5
:
cement:
ciasto wapienne hydratyzowane:
1
:
0,3
:
1
:
0,5
:

piasek
6
7
5
piasek:
6
7
piasek:
4
4,5
piasek
4
4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5"C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.
3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN-67/6745-01.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
Ścianki działowe
Ścianki działowe o grubości ½ cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki nie niŜszej niŜ 3,
przy czym przy rozpiętości powyŜej 5,0 m lub przy wysokości powyŜej 2,5 m naleŜy stosować
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie naleŜy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu
drzwiowego – równieŜ i w powierzchni ościeŜnicy przylegającej do ściany.
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe.
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
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5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych
do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej
liczby cegieł.
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł
o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępią zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły
- liczby szczerb i pęknięć
- odporności na uderzenia
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla

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

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli
Lp.
1
1

2

3

4

5

I.

Rodzaj odchyłek

2
Zwichrowanie i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości
Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia wymiarów
świetle o wymiarach:

otworów

w

Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowe
mury niespoinowe
3
4
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
20
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do 100 cm
ponad 100 cm

szerokość
wysokość
szerokość
wysokość

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

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) Dziennik Budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – 68/B – 10020
PN – B – 12050 : 1996
PN – B – 12011 : 1997
PN – EN 197 : 2002
PN – B – 30000:1990
PN – 97/B – 30003
PN – 88/B – 30005
PN – 86/B – 30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku
Cement portlandzki
Cement murarski 15
Cement hutniczy 25
Wapno
Kruszywa do zaprawy
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SST-2.2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE PRZEGRÓD
Kod CPV 45421141-2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
montaŜu systemowych ścianek typu GK oraz obudowy przewodów wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie ścian i obudów w technologii G-K, w zakres których wchodzą następujące roboty:
- wybudowanie ścianki działowej w technologii G-K o odporności poŜarowej EI 30 przy
kąciku porządkowym. Ściankę naleŜy wykonać na profilu 75, dwukrotne, obustronne obicie
płytą GKF gr. 12,5mm bez wypełnienia wełną mineralną.
- wykonanie ścianki działowej GK ponad drzwiami przesuwanymi w pom. nr 6. oraz ponad
drzwiami do kącika porządkowego. Ścianki wykonać jw.
- wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z płyt GKFI na profilach stalowych 50mm w
pomieszczeniu WC na I i II piętrze (patrz rys. nr 6). Opłytowanie 2x płytą GKFI gr.12,5mm
z wypełnieniem wełna mineralną gr. 5cm.
zabudowanie kwatery okna powyŜej ślemienia. Kwaterę zabudować 2x płytą GKF gr. 12,5mm
z wypełnieniem wełną mineralną gr. około 5cm. Od wewnątrz płytę GK wyszpachlować i po
zagruntowaniu malować jak ściany.

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

2. MATERIAŁY
Zestaw materiałów do wykonywania obudów i ścian z płyt gipsowo-kartonowych, składa się z:
- płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych i ognioodpornych - płyty powinny spełniać
wymagania normy PN-B-79405:1997 i PN-B-79406:1997
- kształtowników stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. St0S gr. 0,6 mm, które
powinny spełniać wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB

Materiały pomocnicze:
-

kołki do wstrzeliwania
wkręty do płyt gipsowych
taśma papierowa perforowana szer. 50 mm, gr. 0,2 mm
szpachlówka gipsowa
kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną
gips budowlany szpachlowy
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
woda
inne materiały pomocnicze

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z montaŜem ścianek oraz wykonaniem obudów przewiduje się
wykorzystanie następującego sprzętu :
- sprzęt do systemowego montaŜu (wiertarki, wkrętarki, itp.)
Sprzęt stosowany do robót montaŜowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby
techniczne Inwestora.
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4. TRANSPORT
Elementy podwieszanej obudowy oraz ścianek systemowych mogą być przewoŜone dowolnymi
środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania naleŜy
układać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania ogólne”
niniejszej specyfikacji.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu
robót budowlanych.
5.1. Warunki przystąpienia do robót:
- przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
- przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone p z gruzu
i odpadów.
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej od + 5
ºC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0ºC, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach 60 – 80 %.
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone
Mocowanie płyt do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami za pomocą wkrętarek.
Złącza płyt naleŜy okleić taśm a papierową lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą

gipsową.
5.3. Zakres wykonywanych prac
-

wytrasowanie miejsc montaŜu
zamocowanie profili oraz elementów mocowania
montaŜ do wykonanych elementów wypełnienia systemowego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montaŜu powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować :
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
- kontrolę wykonania stropu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- kontrolę wykonania stropu zgodnie z Dokumentacją projektową
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni sufitów podwieszonych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m² .
Powierzchnię zmontowanych systemowych ścian działowych oblicza się w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montaŜowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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Odbiory częściowe i końcowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami . JeŜeli wszystkie badania dały
wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą
i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
Sprawdzeniu podlega :
- zgodność z dokumentacją techniczną
- rodzaj zastosowanych materiałów
- przygotowanie podłoŜa
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach
- wichrowatość powierzchni
Powierzchnie sufitów podwieszonych oraz ścianek działowych systemowych 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
podwieszonego stropu naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o długości ok.2mb, w dowolnym miejscu
powierzchni.
Odchylenie powierzchni okładzin z płyt od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niŜ 1 mm / 1 m.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

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
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 – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
– wydanie IV – Kraków 1996 r.
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót (aktualnie obowiązujące)
Przepisy BHP przy robotach izolacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów i technologii

Aktualnie obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót.
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SST-2.3

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej oraz drobnych elementów.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres robót:
- wymiana dwóch okien (opisanych na rysunku nr 4) na drewniane , o odporności poŜarowej
EI60.
- remont dwóch okien skrzynkowych , który polega na:
naprawie i dopasowaniu ram okiennych
naprawie zamków
przeszlifowaniu ram oraz jednokrotnym malowaniu ram farba olejną
na kolor zbliŜony do koloru istniejącego
- montaŜ kratki nawiewnej w oknie skrzynkowym. W tym celu naleŜy:
zdemontować górne ramiaki okna wewnętrznego
w górnej kwaterze okna zewnętrznego (prawej patrząc od środka)
wymontować szybkę i w jej miejsce wmontować na sklejce
wodoodpornej gr 15mm kratkę wentylacyjną. Sklejkę pomalować po
zamontowaniu kratki 2x farbą olejną zewnętrznego stosowania na
kolor biały.
od środka,
powyŜej ramiaka
zdemontowaną kwaterę okna
zabudować 2x płytą GKF gr. 12,5mm z wypełnieniem wełną
mineralną gr. około 5cm. Od wewnątrz płytę GK wyszpachlować i
po zagruntowaniu malować jak ściany.
- montaŜ 2 sztuk drzwi wewnętrznych - skrzydła i ościeŜnice zunifikowane. Konstrukcja
skrzydła z wypełnieniem wkładem stabilizującym typu „plaster miodu” dwustronnie
obłoŜonym płyta HDH malowana farbą akrylową na kolor biały.
- montaŜ drzwi przesuwnych - skrzydło w posiadaniu inwestora
- montaŜ drzwi do kącika porządkowego – skrzydła w posiadaniu inwestora , zakup i mpntaz
ościeŜnicy drewnianej
- montaŜ mebli wbudowanych – 3 pawlacze oraz zabudowa wnęki w ścianie półkami (wg rys. nr
11)

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

ich

wykonania

oraz

za

zgodność

2. MATERIAŁY
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Występują następujące materiały:
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-

zunifikowane skrzydła drzwiowe (wg zestawienia na rys. nr 9)
ościeŜnica regulowana do drzwi łazienkowych
stalowa ościeŜnica kątowa do drzwi pom. nr 1
okucia budowlane
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB, dopuszczającymdo stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

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

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

4. TRANSPORT
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania
wg punktu 2.6.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeŜy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Skrzydła 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 drzwiowej
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST.
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.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
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Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Luzy między skrzydłami
Między skrzydłami a ościeŜnicą

Wartość luzu i odchyłek
okien
drzwi
+2
+2
-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 JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki
okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.
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.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót
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SST-2.4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
Kod CPV 45421146-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
montaŜu systemowych sufitów podwieszonych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wzmocnienie stropu drewnianego w miejscach montaŜu lamp i centrali wentylacyjnej
- montaŜ sufitu podwieszonego w systemie G-K o odporności poŜarowej EI 60 w
pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8
- montaŜ obudowy centrali wentylacyjnej
- montaŜ obudowy ppoŜ podciągów stalowych w klasie R120

-

uszczelnienie stopie pomieszczenia nr 4 (galeria)
otworów powstałych po
demontaŜu szyny oświetleniowej. Otwory
wypełnić zaprawą ogniochronną
PROMASTOPR MG III w klasie przegrody to jest EI60.
demontaŜ i ponowny montaŜ około 2m2 płyt sufitowych w celu doprowadzenia kabli
do szyn oświetlenia galeriowego (reflektorki na szynie).

-

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

2. MATERIAŁY
Zestaw materiałów do wykonywania obudowy stropów z płyt gipsowo-kartonowych, składa
się z:
-

płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych - płyty powinny spełniać wymagania normy PNB-79405:1997
kształtowników stalowych z blach stalowych ocynkowanych gat. St0S gr. 0,6 mm, które
powinny spełniać wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej ITB
płyt PROMATECT L – 500 gr. 5cm

płyt tłumiących z prasowanej wełny szklanej - płyty poziome np. SOLO gr.4cm,
płyty pionowe np. Baffle, gr. 4cm.
zawiesi cięgnowych do montaŜu płyt dźwiękochłonnych
krawędziaków do wzmocnienia stropu 75 x 100mm
łączników systemowych BMF typ : wspornik belki typu i 80x120mm
zaprawy ogniochronnej Promastop MGIII w klasie EI60

Materiały pomocnicze:
- kołki do wstrzeliwania
- wkręty do płyt gipsowych
- taśma papierowa perforowana szer. 50 mm, gr. 0,2 mm
- szpachlówka gipsowa
- klapy rewizyjne w stropach
- kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną
- gips budowlany szpachlowy
- filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
- woda
- inne materiały pomocnicze
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3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z montaŜem sufitów podwieszonych oraz obudowy stropów
przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu :
sprzęt do systemowego montaŜu (wiertarki, wkrętarki, itp. )
Sprzęt stosowany do robót montaŜowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Elementy sufitów podwieszonych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu,
przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków. Opakowania naleŜy układać w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. „Wymagania ogólne”
niniejszej specyfikacji.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu
robót budowlanych.
Warunki przystąpienia do robót :
- przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe
- 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
ºC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0ºC, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach 60 – 80 %.
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone

5.3. Zakres wykonywanych prac
- wytrasowanie miejsc montaŜu
- zamocowanie profili oraz elementów mocowania
- montaŜ do wykonanych elementów wypełnienia systemowego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montaŜu powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dziennika
Budowy.
Kontrola powinna obejmować :
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
- kontrolę wykonania stropu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- kontrolę wykonania stropu zgodnie z Dokumentacją projektową
Dla systemowych sufitów podwieszonych naleŜy wykonać sprawdzenie wyglądu, kształtu, wymiarów
i odchyłek wymiarowych elementów konstrukcji rusztu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Jednostki i zasady obmiarowania :
-

powierzchnię sufitów podwieszonych oblicza się w m² ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni sufitów podwieszonych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m² .
Wielkości obmiarowe sufitów podwieszonych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót montaŜowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami . JeŜeli wszystkie badania dały
wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą
i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
Sprawdzeniu podlega :
- zgodność z dokumentacją techniczną
- rodzaj zastosowanych materiałów
- przygotowanie podłoŜa
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach
- wichrowatość powierzchni
Powierzchnie sufitów podwieszonych 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 podwieszonego stropu naleŜy przeprowadzać za
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią sufitu 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

pionowego
nie większa niŜ 2 mm i w
liczbie nie większej niŜ 2
na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2
mb

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

poziomego

nie większe niŜ 1,5 mm
nie większe niŜ 2 mm
na 1 mb i ogółem nie
na 1 mb i ogółem
więcej niŜ 3 mm
nie więcej niŜ 3 mm
w pomieszczeniach
na całej powierzchni
do 3,5 mm wysokości
ograniczonej ścianami,
oraz nie więcej niŜ 4 mm
belkami itp.
w pomieszczeniach powyŜej
3,5 m wysokości

nie większe niŜ 2
mm

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
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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
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 – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków 1996 r.
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ( aktualnie obowiązujące )
Przepisy BHP przy robotach izolacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów i technologii
Aktualnie obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót.
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SST-2.5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniŜszego :
- tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
a) Materiały do tynku
-

piasek
cement
preparaty gruntujące
sucha mieszanka tynkarska
gips szpachlowy
woda
sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
preparaty wzmacniające podłoŜe
lekki tynk podkładowy
zaprawa cementowo-wapienna M – 5
masa klejąca
naroŜnik ochronny z siatką
płytki ceramiczne ścienne (wg rysunków i opisu), 10x10cm , w kolorze białym, gładkie,
klej do glazury ogólnego stosowania
zaprawy suche mieszanki do spoinowania – fuga w kolorze płytki, szerokości fugi 2mm.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien
spełniać wymagania obowiązującej
normy przedmiotowej, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +
5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, osadzone
ościeŜnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa

naleŜy zwilŜyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych..
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót

33

SST-2.6 SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

Kod CPV 45432100-5

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

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robót wchodzi:
- uzupełnienie ubytków i przeszlifowanie posadzki kamiennej w pom. nr 4
- osadzenie progu z marmuru przy wejściu do pom. nr 4
- zaimpregnowanie hydrofobowe posadzki kamiennej
- zamontowanie drewnianych listew cokołowych w pom. nr 1, 4 , 9 oraz wkoło podestu
drewnianego pracowni typograficznej (pom. nr 3)
- wykonanie posadzki typu Tarkett w pomieszczeniach nr 2, 6, 7, 8, 9
- wykonanie nowego progu drewnianego podestu, zamontowanie gumowego noska na krawędzi
stopnia
- dokręcenie desek do legarów śrubami
- przeszlifowanie i olejowanie posadzki drewnianej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
Do wykonania podłóg będą uŜyte następujące materiały:
- zaprawa cementowa
- siatka stalowa z drutu ∅ 6mm
- zaprawa samopoziomująca gr. 5mm
- styropian twardy EPS 200 gr. 8cm
- wykładzina podłogowa TARKETT

-

- grubość powłoki nieścieralnej: 0,55 mm,
- ścieralność
</= 0,15 mm Grupa P
- klasa uŜytkowa
(wg EN 685) klasa 43
- klasa ogniotrwałości trudnozapalna
grunt dyspersyjny
klej dyspersyjny do wykładzin winylowych
listwa przyścienna drewniana, 2x14cm, wyoblona. Listwę lakierować farbą olejną do drewna
w kolorze ustalonym na budowie z uŜytkownikiem
listwę podcokołową pcv Ejecta CF 38 x 38mm
gumowy profil stopnicowy

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej specyfikacji.
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Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkowych przewiduje się wykorzystanie
następującego sprzętu:
- poziomice długie 2 m, wiertarki, maszynki do cięcia płytek, wałki do tepowania mas
samopoziomujących, mieszarki, szlifierki, itp.
Sprzęt do robót posadzkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zasady wykonania prac posadzkarskich .
Wytyczne wykonywania :
- do wykonywania moŜna przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego,
- posadzkę wykonywać ściśle wg Projektu,
- wykładzinę TARKETT kleić do podkładu klejem dyspersyjnym do wykładzin winylowych
np. OKAMUL T6 lub OKATEX 01. Tarkett z rolki układać tak, aby spoina była równoległa
do krótszej ściany pomieszczenia.

-

-

-

podłoŜe pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoŜa przy podkładach
cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących)
renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny
elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność
podłoŜa (CM-%) nie powinna być wyŜsza niŜ 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te
rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz
pęknięć. PodłoŜą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i
nie nasiąkliwa. MontaŜ wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać
się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak równieŜ w warunkach
wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast
temperatura samej podłogi nie powinna być niŜsza niŜ 15°C.
do montaŜu wykładzin Tarkett powinien być stosowany klej dyspersyjny. NaleŜy
uŜywać kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny naleŜy łączyć
przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett
wykładzinę TARKETT kleić do podkładu klejem dyspersyjnym do wykładzin winylowych
np. OKAMUL T6 lub OKATEX 01. Tarkett z rolki układać tak, aby spoina była
równoległa do krótszej ściany pomieszczenia.

-

w pomieszczeniach , gdzie zaprojektowano Tarkett z rolki wokół ścian pomieszczenia
wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę
14cm z wykorzystaniem listwy podcokołowej .
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zapoznać się ze szczegółową
instrukcja montaŜu wykładzin Tarkett znajdującą się na stronie internetowej
producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana jakości materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

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

8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy robót posadzkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami z ST0 (Specyfikacja Ogólna).
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne
z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do
ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych naleŜy:
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu
W ramach odbioru naleŜy sprawdzić:
1) materiały
2) dokładność obrobienia naroŜy, miejsc przebić instalacyjnych, szczelność przy wpustach
podłogowych itp.
NaleŜy odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach:
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbiorów naleŜy dokonać:
- sprawdzenia wilgotności podłoŜa podposadzkowego przed ułoŜeniem warstw posadzkowych
- jakość wykonania posadzek, a w tym:
- wykonane podłogi porównać z projektem
- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
- sprawdzić wygląd zewnętrzny
- sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek
- sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek
dylatacyjnych, itp.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty ogólnobudowlane
(aktualnie obowiązujące).
Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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SST-2.7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100- 8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego:
- gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem np. ATLAS
UNI GRUNT
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – suchych tynków z
gruntowaniem
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
- zabezpieczenie słupa Ŝeliwnego w klasie odporności poŜarowej R 120 poprzez malowanie
farbą pęczniejącą, rozpuszczalnikową np. Steelguard 562/563/564.
- olejowanie podłogi na legarach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować :
wodę – do farb emulsyjnych
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych, zgodnie z zasadami podanymi w normach
i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.3.3. Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6 - 8 m2/dm3
- czas schnięcia - 12 h
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6 - 10 m2/dm3
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.4. Środki gruntujące
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej, lub UNIGRUNT
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez słuŜby
techniczne Inwestora.

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

5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3
dni nie moŜe ona spaść poniŜej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
5.1.1. PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone
z kurzu i brudu.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN – ISO 8501 – 1:1996, dla danego typu farby.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam
i zmiany odcienia.
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niŜ po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
- dla pozostałych - nie wcześniej niŜ po 14 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C i przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać je powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.
8.1. Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed
gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoŜa.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-69/B-10280

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN – C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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