
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1      PODSTAWOWE  DANE DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
W REJONOWYM SZPITALU W PRZASNYSZU

Dane ogólne

1.  Dane ewidencyjne opracowania

Inwestor –
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
                                         

 Obiekt – SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 Branża –  budowlana (architektura)
 Stadium – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2. Podstawy opracowania

 Wytyczne inwestorskie

 Polskie Normy i przepisy budowlane

 Inwentaryzacja stanu istniejącego obiektu

 Projekt budowlany
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WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru
robót związanych z przebudową pomieszczeń dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Rejonowym
Szpitalu w Przasnyszu.

Dojazd do placu budowy utwardzony.
Teren w pełni uzbrojony. W rejonie robót istnieje :

 sieć wodociągowa
 sieć kanalizacji sanitarnej 
 sieć telefoniczna oraz zasilanie w energię elektryczną

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) służą do stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robót dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Rejonowym Szpitalu w Przasnyszu i stanowią zbiór
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót. Są one
podstawą,  której  spełnienie  warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech  użytkowych  i  eksploatacyjnych
budynku.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejsze  Specyfikacji  Technicznej  obejmują wymagania  ogólne  wspólne dla
Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00 - Roboty rozbiórkowe
B.02.00 - Roboty murarskie
B.03.00 - Drzwi
B.04.00 - Tynki i okładziny wewnętrzne
B.05.00 - Kładzenie glazury
B.06.00 - Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki
B.7.00 - Kładzenie płytek podłogowych
B.8.00 - Roboty malarskie
B.9.00 - Instalowanie sufitów podwieszanych
B.10.00 - Kładzenie wykładzin elastycznych

Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
 aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
 bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute

w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą
być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

 certyfikacja  zgodności -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Księga  Obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. 
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 polecenie  inspektora  nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem Budowy. 

 rysunki -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót.

Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów
Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
GK - gipsowo-kartonowe
PCW,PCV - Polichlorek winylu 
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CZĘŚĆ I

      WYMAGANIA OGÓLNE.

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianego zadania jest odpowiedzialny

za jakość wykonania robót i ich zgodność z  przedmiarami robót oraz poleceniami Zamawiającego,
a w szczególności Inspektora Nadzoru.

1.2. Zamawiający,  tj.  udzielający  zamówienia  Wykonawcy,  przekaże  w  terminie  określonym  w
umowie teren do realizacji prac adaptacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
techniczno  -  administracyjnymi.  Ponadto  przekaże  wytyczne  techniczne  wraz  z  zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

1.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  adaptację  pomieszczeń  z  materiałów  i  wyrobów
budowlanych  odpowiadających  normom  państwowym  PN  lub  BN,  ISO,  albo  świadectwem
Instytutu Techniki Budowlanej.

1.4. Wykonane roboty będą podlegały następującym odbiorom:
 odbiorom  częściowym  dla  robót  ulegających  zakryciu  oraz  zanikających  w  dalszej  fazie

wykonywania  obiektu,
 dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość,
 odbiorowi końcowemu:

Z odbioru  końcowego  zostanie  spisany protokół  sporządzony według  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na
piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie.

1.5. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
 dla wbudowanych materiałów, elementów i  wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną
 wyniki badań lub badań kontrolnych
 ewentualne  przepisy  lub  instrukcje  o  obsłudze  znajdujących  się  w  obiekcie  urządzeń  i

instalacji
1.6. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca

zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska.
1.7. Podstawa płatności:

Podstawą płatności jest  wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

1.8. Wykonawca  doprowadzi  teren  remontu  do  stanu  pierwotnego  sprzed  rozpoczęcia  prac
remontowych.

      
KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT.
1.9. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej  w  budownictwie  –  kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej, oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.10. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.11. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
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2.       MATERIAŁY.
Materiały  wykorzystywane do  realizacji  robót  objętych  niniejsza  specyfikacją  muszą  spełniać  wymogi
dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92
poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 

 certyfikat  zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w
Rozporządzeniu  MSWiA  z  22  kwietnia  1998r  w  sprawie  wyrobów  służących  do  ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy
wyrobu powinno być  wydane zgodnie z  warunkami określonymi  w Dz.  U.  nr  92 poz.  881 z  dnia  30
kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Wariantowe zastosowanie materiałów.
Jeżeli opis przedmiotu określa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 7
dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

  
3.       KONTROLA JAKOŚCI.

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektorowi
nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi
przez inspektora nadzoru.

Zasady kontroli jakości:
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i 

 wykonaniu, aby osiągnąć założoną jakość robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy
przeprowadzeniu  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonania  jest
zadowalający.

 Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i
sprzęt posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe.

 inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych
placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a także ich badań.

 W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo.
    

4.       DOKUMENTY BUDOWY.

 Protokół przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót
 przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikowych,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych
 wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy
 dane dotyczące materiałów, oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  kierownika  budowy,  zostaną  przekazane  w  formie  pisemnej  będą
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  rozebraniem ścian murowanych,  wyszczególnionych w przedmiarze robót, 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
3.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
Warunki ogólne.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające.

1. Przepisy szczegółowe     

a) Roboty  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać:

 młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące 
konstrukcje

 ręczne usuwanie gruzu z zastosowaniem rynien zsypowych bezpośrednio na środki transportowe

2. Wykonanie robót.

Wykonawca  robót  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe  w  sposób,  który  nie  narusza
konstrukcji istniejącego obiektu.  Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia
usuwanych odpadów. 

Odbiór robót:

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót.

Przepisy związane:

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.

 Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z 
normami przedmiotowymi i świadectwami ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00 – ROBOTY MURARSKIE

CPV  45262500-6

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót
murarskich wyszczególnionych w przedmiarze robót, 

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewidzianych w 
projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
robót murarskich wykonywanych na budowie.

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach 
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3.  Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót murarskich: 

przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, murowanie, roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

2.2 Pustaki  z betonu komórkowego. 
Materiałem zastosowanym do wykonania ścian są bloczki z betonu komórkowego. Po przywiezieniu ich na 
plac budowy powinny być składowane na podkładach drewnianych lub paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miały kontaktu z gruntem.  Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki 
powinny być proste bez rys i pęknięć. Pustaki dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty 
odpowiadające normom (BN-67/ 6745-01).

2.3 Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła pełna klasy 350. Po  przywiezieniu jej na plac 
budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub   paletach w stosach prostopadłościennych
tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez
rys i pęknięć. Cegły  dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom 
(PN-68/B-12001).

2.4 Składniki zapraw murarskich.
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4.2. Wapno.
Do stosowania dopuszcza się  wapno gaszone lub  hydratyzowane,  którego parametry zawarte  w ateście
powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.4.3. Woda.
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy.

2.4.4 Kruszywo
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń.
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % 
wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.5 Dodatki do zapraw murarskich.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków
do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować 
zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
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wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
zaprawy, w których zastosowano domieszkę.

2.5. Nadproża prefabrykowane typu L – 19.
Do przekrywania otworów drzwiowych  należy zastosować nadproża prefabrykowane typu L – 19. Po ich 
przywiezieniu na budowę powinny być składowane na równych podkładach lub paletach drewnianych tak, 
aby nie dotykały podłoża. Można ułożyć je warstwowo stosując między warstwami przekładki drewniane. 
Nadproża powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. 
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów 
odpowiadające normom (BN-60/B- 82251).

3.  SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.
WYKONANIE ROBÓT

5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2.Murowanie ścian.
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia oraz wymiary z 
rysunkami.  Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich fundamencie betonowym ułożyć izolację 
poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku. Ścianę z betonu komórkowego należy murować na 
zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  
i wężem wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie 
tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie 
poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej 
warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 
5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie 
przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych.
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. Długość oparcia na murze 
z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. Przestrzeń wolną między elementami nadproży 
należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego.

5.3.Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej:
5.3.1.Produkcja zapraw i ustalanie ich składu.
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do 
murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien 
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, 
domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego 
projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, 
gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna 
marki 30 powinna być wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i 
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  odpowiedniej do żądanej 
konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z 
cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. 
  Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
5.3.2  Badania materiałów i zapraw. 

Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
Układanie zapraw.
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Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  tynkarską. Podłoże 
należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 
minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. 
Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 
segregacji lub utraty składników.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas 
murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy 
przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno 
układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze 
zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na 
koszt wykonawcy.

5.3.5.Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do 
sposobu wykonywania naprawy.  Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich.
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia 
przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm 
na długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom     i muszą być zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu ułożenia bloczków,
- Dokładności wykonania.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.  Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 wykonanej ściany.

ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót murarskich. Podstawą płatności są 
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
 przemurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej,
 spoinowanie  komina gotową zaprawą barwioną,
 wykonanie ścian z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,

-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   
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      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Zalecane normy Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności:

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
PN-60/B-82251 – Nadproża prefabrykowane
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne

     PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły
     PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie

BN-67/6745-01 - Gazobeton
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00 –  DRZWI
CPV 45420000-7

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z
osadzeniem stolarki i ślusarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja  jest  dokumentem  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
zamontowaniem:
1. ościeżnic i stolarki drzwiowej.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           z
dokumentacją załączona do przetargu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.
Stolarka okienna 
Wymiary i dane techniczne stolarki wg załączonych rysunków

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentów.
Prawidłowy montaż  stolarki budowlanej jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na
długotrwałe,  bezproblemowe  oraz  przyjemne  użytkowanie.  Montaż  przeprowadzony  niezgodnie  z
prawidłami sztuki budowlanej może prowadzić do wypaczenia elementów konstrukcyjnych. Potrzebne
materiały pomocnicze do montażu stolarki. Producent zaleca osadzenie ościeżnic w ościeżu. Wzrokowa
kontrola  położenia  trzpieni  zawiasów  jest  niezbędna.  Po  zdjęciu  skrzydeł  i  zamocowaniu  kotew
montażowych,  ościeżnicę  bez  skrzydeł  wstawia  się  w  otwór  w  murze  i  unieruchamia  za  pomocą
drewnianych  rozpór  i  klinów.  Następną  czynnością  jest  unieruchomienie  ościeżnicy  za  pomocą
drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy w obszarze naroży ościeżnicy. Po ustawieniu ościeżnicy
w otworze należy sprawdzić:
- pion i poziom ościeżnicy,
- zmierzyć długość przekątnych ościeżnicy,
- usytuowanie ościeżnicy w stosunku do lica ściany.
Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki mogą wynosić:
- od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości,
- w przypadku przekątnych max. 3 mm,
- przy usytuowaniu w stosunku do lica ściany max. 5 mm.
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Jeżeli  wszystkie  powyższe  warunki  są  spełnione  mocujemy ościeżnicę  w otworze.  Należy  zwrócić
uwagę  na  mocne  i  właściwe  przykręcenie  kotew  do  muru.  Następnie  należy  założyć  skrzydło  i
sprawdzić poprawność jego działania. Może zajść potrzeba jego regulacji.
Piankowanie.
Kolejna czynnością  jest wypełnienie luzu bocznego pianą  montażową. Należy stosować  się ściśle do
zaleceń  producenta  pianki.  Zaleca  się  stosowanie  niskorozprężnych  pian  montażowych  oraz
odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka). Przed piankowaniem
należy wcześniej zwilżyć  wodą  ościeżnicę  i ościeżę, co w decydujący sposób poprawi przyczepność
piany uszczelniającej i właściwe jej pęcznienie. Odpowiednie wypełnienie luzu między ościeżnicą  a
ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną na poziomie
zbliżonym do okien, a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą
lub parą wodną. Po wykonaniu montażu przez ok. 12 godzin zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przy
stolarce.  Gdy pianka montażowa stężeje,  należy usunąć  kliny i  wypełnić  luki  pianką.  Zamontować
zawiasy dokręcając je kluczem imbusowym, zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i
zamek  z  wkładką  patentową.  W  razie  potrzeby  dokonać  regulacji  po  czym  zaślepić  otwory
plastikowymi  korkami  w  odpowiednim  kolorze.  Po  sprawdzeniu  działania  drzwi  usunąć  w  razie
potrzeby wkładkę  z  tworzywa  w zaczepie  zamka i  zamontować  kieszeń  zamka.  Po  zamontowaniu
stolarki  należy  wykonać  obróbki  murarskie  i  tynkarskie  ościeży  w  sposób  zapewniający  ciągłość
i jednolitość faktury powierzchni ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić następujące badania:
-  Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinno  być  przeprowadzone

przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów,
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i ślusarki (w szczególności, okucia, inne akcesoria itp.),
- Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
-  Sprawdzenie  osadzonej  stolarki  w  murze  (prawidłowe  działanie  okuć,  prawidłowe  zamykanie  i

otwieranie  skrzydeł  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  prawidłowe  uszczelnienie  między  ościeżą  i
ościeżnicą), 

- Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane przez producentów wbudowywanych
wyrobów.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić  roboty do
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1. Normy

PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
7.2. Inne dokumenty

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Aprobata ITB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00 – UZUPEŁNIENIA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

CPV 45262521-9, CPV 45450000-6, CPV 45432210-9

I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich i okładzin z płyt GK

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
zadania.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Przedmiar robót obejmuję następujące prace:

- Przedmiar  robót  przewiduje  do  wykonania  uzupełnienia  tynków  powstałe  przy  wymianie
okien
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II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW 
WEWNĘTRZNYCH /GŁADZI/.

Warunki ogólne.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych ,izolacyjnych i   okładzinowych  powinny być 
zakończone wszystkie , zamurowania i przebicia i osadzone ościeżnice drzwiowe.

Przygotowanie podłoża.     

a) Istniejące tynki cem. – wap. sprawdzić pod kątem ich przyczepności do podłoża przez opukiwanie, 
fragmenty nie związane z podłożem należy skuć.

Podłoże pod gładzie gipsowe płytki glazurowane należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy z rdzy i
innych substancji tłustych.
Wypełnić bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy – masą szpachlową.
Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej całość podłoża należy zagruntować.
Materiały do wykonywania tynków.

Masa szpachlowa wewnętrzna biała, przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych w 
budownictwie, szczególnie zalecana do wykonywania tynków na gładko, służąca do napraw 
uszkodzonych tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynków, służąca jako wypełniacz 
bruzd i ubytków. Omawiana gładź musi spełniać wszystkie wymagania norm przedmiotowych lub 
posiadać dopuszczenie do stosowania na podstawie świadectwa ITB.

Odbiór tynków:

  Przed  przystąpieniem do  wykonywania   robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposób.
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy
zwilżyć wodą.
Elementy  metalowe  (kształtowniki,  blachy)  powinny  być  na  całej  powierzchni  owinięte  siatką
stalową lub  druciano-ceramiczną  przewiązaną  drutem lub  w inny sposób zamocowaną trwale  do
podłoża.
Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza
tłustych),  a  w  przypadku  tynków  cementowych  i  cementowo-wapiennych  -  dwukrotnie  powlec
zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże
metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją.
Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych
niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.
Piasek  używany  do  zapraw  tynkarskich  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy
przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych,
mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej
0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.
Woda zarobowa powinna  spełniać  wymagania  podane w normie  państwowej  na wodę do celów
budowlanych PN-88/B-32250
Gładź  tynków  doborowych  powinna  być  starannie  wygładzona  packą  drewnianą,  metalową  lub
styropianową. 
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Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  odebrać  podłoże,  które  powinno  być
przygotowane zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami.
Masa szpachlowa na ciągach komunikacyjnych  wykonana z gotowego produktu odpowiadającego
wymogom norm przedmiotowych lub dopuszczona do stosowania świadectwem ITB.
Do odbioru zakończonych robót tynkarskich wykonawca zobowiązany jest przedstawić wszystkie
dokumenty  wymagane  Prawem  Budowlanym  potwierdzające  zastosowanie  odpowiednich
materiałów, posiadających aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności oraz protokoły odbiorów
częściowych – technologicznych (między innymi ze sprawdzenia przygotowania podłoża).

Przy odbiorze tynków – gładzi należy sprawdzić:
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i  krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych
wewnętrznych jak w tabeli:
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie prze-
tynku wierzchni tynku

od płaszczyzny i
odchylenie

krawędzi od linii
prostej

pionowego poziomego cinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu
II nie większe niż 4 

mm na długości 
łaty kontrolnej 2 
m.

nie większe niż 3 mm 
na 1 m.

nie większe niż 4 mm na 
1 m. i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)

nie większe niż 4 mm
na 1 m.

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

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

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

nie większe niż 3 mm
na 1 m.

IV
IVf
Ivw

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

nie większe niż 1,5 
mm na 1 m. i ogółem 
nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do 
3,5 m. wysokości oraz
nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m. 
wysokości

nie większe niż 2 mm na 
1 m. i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.)

nie większe niż 2 mm
na 1 m.

Odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego  promienia  nie
powinny być większe niż:

 dla tynków kategorii II i III - 7 mm,

 dla tynków kat. IV i IVf - 5 mm,
Dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  kat.  II-IV  nie
powinny być większe niż:

 na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
 na całej wysokości budynku - 30 mm.

Dopuszczalne  są  miejscowe  nierówności  tynków  pospolitych  o  szerokości  i  głębokości  1  mm  i
długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.
Tynki  nie  przewidziane  do  malowania  powinny mieć  na  całej  powierzchni  barwę  o  jednakowym
natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych
kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a) wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli,
przenikających z podłoża, pleśni itp.,

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,
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c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.
Minimalna  przyczepność  tynku  do  podłoża  z  cegły,  pustaków  lub  bloków  betonowych  powinna
wynosić:

 dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,
 dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cem.-glinianych - 0,025 MPa,
 dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,
 dla tynków cementowych - 0,05 MPa. 
 wykonanie tynków za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa, faktura)
 gładkość powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku ręką
 przyczepność do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym
 jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych –

wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawędzi zgodnie z PN-70/B-10100.  

Za pomocą kleju należy mocować płytki szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne o wymiarach
20*25 cm typu w kolorze beż  
Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania
dla  tynku  dwuwarstwowego  kat.  III.  Klej  należy  nakładać  na  podłoże  za  pomocą  ząbkowanej
metalowej  szpachli  warstwą o grubości  ok.  2  mm,  wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej
każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża,
należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji,   jaką ma zająć
płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu.
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić
co najmniej +5C.
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2
mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.
Badanie  materiałów  okładzinowych  i  klejów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie
certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek,  brak rys lub odprysków
itp.
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
 należytego  przylegania  do  podkładu  przez  lekkie  opukiwanie  okładziny  w  kilku  dowolnie

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
 prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych

spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą
poziomnicy i pionu murarskiego),

 prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  w  dowolnych  miejscach  powierzchni  okładziny  i
pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

 wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach  budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,

 jednolitości barwy płytek.
Na okładziny należy stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem.
Strona  licowa płyt  nie  powinna  mieć  szwów, strona  tylna  może  być  ze  szwem.  Krawędzie  płyt
powinny być proste lub spłaszczone.
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne powinny być wykonane z zaczynu gipsowego zbrojonego
włóknem szklanym.
Rozstaw  wkrętów  powinien  być  nie  większy  niż  30  cm,  a  odległość  ich  od  krawędzi  powinna
wynosić  10-15  mm.  Łby  wkrętów  mogą  wgniatać  się  w  płytę  okładzinową,  lecz   nie  powinny
przerywać kartonu. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować.
Wykonanie okładziny należy rozpoczynać od wyznaczania siatki styków płyt gipsowo-kartonowych
za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych
zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską 
Wykończenie  naroży  i  obrzeży  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  W
miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne.
Przy ościeżnicach,  podokiennikach,  szafach wbudowanych itp.  powinny być wykonywane spoiny
wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym lub szpachlówką gipsową i
osłonięte listewką z tworzywa sztucznego, drewna.
Powierzchnie okładzin powinny być wykończone powłoką malarską z farb emulsyjnych lub przez
naklejenie tapet.
Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5C.
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Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i  odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m.
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
 należytego przylegania do podłoża lub podkładu,
 zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii

prostej.
Normy:

 PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00 – KŁADZENIE GLAZURY

CPV 45431200-9

1.     WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .

1.3.Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami płytek glazurowanych przy realizacji inwestycji.

1.4.Określenia podstawowe

Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne
    Fuga  - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2^16 mm, 

w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.     MATERIAŁY  

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów
Projekt wykonawczy określa miejsca wykonania okładzin z glazury.

2.2.Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy
do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne
szkliwione płytki okładzinowe ścienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej ,
monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na
wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru.

W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one 
płytki wg: ,.A'"- płytki ciągnione ,.B"- płytki prasowane,..C"- płytki wytwarzane innymi metodami;

nasiąkliwości wodnej:
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grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).
Fuga - spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona płynem  ochronnym np.Delfin
Klej o podwyższonej odporności na obciążenia , elastyczny.

2.3. Składowanie materiałów

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne".

3.     SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

4.     TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, 
w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych 
z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.     WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

5.2. Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:
• zakończeniu robót tynkarskich,
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

  •  całkowitym  zakończeniu  robót instalacyjnych,   ale  przed  założeniem    ceramicznych  i
metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,

• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych.
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.
Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach
w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak,
by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny  a
docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony.  Nie dopuszcza się nieciągłych spoin
pionowych na ścianach, tj, układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w
poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa
sztucznego do łączenia płytek na krawędziach poziomych ani pionowych. 

5.2.2. Okładziny ceramiczne ścian

Podłoża pod okładziny
Podłoże  powinno  być  równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów
bitumów.
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak
jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych
podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm
(zależnie od wielkości elementu ceramicznego), zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć
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mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć
płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez
producenta zaprawy.
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się
odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń.  Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w
trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie
okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie
wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię
płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie
prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej ). Zaprawę przygotowuje się poprzez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1
kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można
wykonać ręcznie bądź mechanicznie -za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy
po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy
wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny Zaprawę wprowadza się głęboko  i szczelnie w spoiny za pomocą
pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia
powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z
gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie
odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na
sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w
wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni
utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą
wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze względu
na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować
zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim
momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa niebyła narażona na opady
atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do
powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może
prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne
rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na
powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się
miejscach szczególnych okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np.
silikon. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się
(po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych

Właściwości:
Fabrycznie  przygotowaną mieszaniną  spoiw  mineralnych,   wypełniaczy   kwarcowych   o starannie
dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry robocze i
techniczne. Mrozo i wodo odporna.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów,
tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności i wgłębienia należy
wypełnić szpachlówką, a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W przypadku klejenia na
trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie próby przyczepności,
polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.  Podłoża chłonne
lub  o zmniejszonej  przyczepności zagruntować preparatem gruntującym.
Proporcje mieszanki:
Wg zaleceń producenta.
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Przyklejanie płytek:
Na   przygotowane   podłoże   nakłada   się   zaprawę   przy   pomocy   packi   ząbkowanej,
równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do8 mm. W
praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i sprawdzić czy jest
pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na korygowanie położenia
płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie
wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość osiąga się po upływie 3
dni. Grubość nałożonego kleju nie powinna przekraczać 5 mm.  Zaprawę   nakładamy   cienko
warstwowo   na   podłoże   przy   pomocy   kielni,    następnie wyrównujemy pacą lub kielnią ząb
kowaną. Przy klejeniu płytek o wymiarach 20 x 20 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach
o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o
kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy  moczenia płytek ceramicznych przed
klejeniem  ani  klejenia płytek na  styk.  Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być
przyklejone w ciągu 20 minut do położenia zaprawy klejącej na podłodze.
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni
przygotowanej   do   rozprowadzenia  kleju   należy   dostosować   do  warunków   podłoża  i
indywidualnych umiejętności.

6.     KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z
dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone  przez
porównanie   wykonanej    okładziny    z    projektem   technicznym    za   pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań
między operacyjnych.
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
• przyczepności okładziny,
• przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2,0 m
• prawidłowości wypełnienia spoin - spoiny na całej długości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania
• prawidłowości przebiegu spoin -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosić więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny .

7.     OBMIAR ROBÓT  

    Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 .

8.     ODBIÓR     ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją
i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację
powykonawczą, protokół badań kontrolnych, deklarację zgodności lub certyfikaty materiałów,
protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących Zgodność
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wykonania z dokumentacją techniczną stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z
wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej.  

9.PODSTAWY     PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni ułożonych z płytek , która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.     PRZEPISY     ZWIĄZANE  

• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych"
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek 
i warunki odbioru
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 
i sprawdzanie jakości powierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA

PODKŁADÓW POD POSADZKI
CPV 45262320-0

1.     WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru warstwy podkładu pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie podkładów pod posadzki w obiektach kubaturowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

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

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie warstw podkładowych pod posadzki winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.     MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.
Sucha mieszanka podkładu samopoziomującego systemowego np. UZIN lub innej firmy Materiały do
gruntowania np.  UZIN PE 360, UZIN NC 150 LUB INNE odpowiednie środki firmy HENKEL,
THOMSIT, KRIESEL.FARMACELL- podkład pod posadzki (lub równoważne).

2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

W przypadku skucia istniejących płytek wraz z częścią istniejącej szlichty Powierzchnie posadzek po 
skutych płytkach ceramicznych należy wyrównać podkładem gr ok.3 cm z zaprawy cementowej.

3.SPRZĘT  

Roboty  można wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez Inspektora 
Nadzoru.

4.     TRANSPORT  

Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach. Transport innych 
materiałów służących do wykonania podkładów samopoziomujących Środki transportu ogólnodostępne. 
Materiały workowane ,transportowane na paletach.

5.WYKONANIE     ROBÓT  

5.1. Wykonawca    przedstawi    Inspektorowi    Nadzoru    do    akceptacji    harmonogram    robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu podkładów pod posadzki zgodnie z polskimi  normami  i
wytycznymi technologicznymi producenta

5.3. Opis ogólny.

Podkłady pod posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj
posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

5.4. Wykonywanie warstw podkładowych

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w
skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20
MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie
oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Uzyskuje
się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów
wyrównujących powierzchnię.

6.KONTROLA     JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST,
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    - sprawdzenie wykonania podkładu,

7.     OBMIAR     ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST

Jednostką obmiarową jest powierzchnia podkładu samopoziomującego w m2 .

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

8.     ODBIÓR     ROBÓT  

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
 podczas układania podkładu,
 po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnia podkładu pod posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o
określonym spadku, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity
między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni
podkładu od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5mm na całej
długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

9.     PODSTAWY     PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej wylewki samopoziomującej    ,która obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiałów i sprzętu.

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 oczyszczenie podłoża,

 ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.     PRZEPISY     ZWIĄZANE  

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256   Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
 świadectwa dopuszczenia ITB, 

◦ atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.7.00 -KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH
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CPV 45431100-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
wykonaniu podłóg z płytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie podłóg z płytek - wg projektu.

1.4. Określenia podstawowe

Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe 
i wielowarstwowe. Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub
ułożona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z
trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji (często
kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi budynku.
Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw
izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, 
przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.
Podłogą  zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach)
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych,
termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli
posadzkę.
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz
wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego wyglądu i
ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. Wymienione typy podłóg wykonuje
się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:
•  warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o
wytrzymałości 12-13 MPa,
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) 
o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału
posadzki,
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo
bitumiczne),
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających".
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
B-00.00.00."

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich  zgodność z Dokumentacją

Projektową i ST.
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2.     MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta
materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one płytki wg: ,.A'" -
płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; nasiąkliwości
wodnej:
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i 
mrozoodpornością..
- płytki gres -  twardość powierzchni ( skala Mohsa) - 8,
- nasiąkliwość wodna <=0,05%, 
- ścieranie wgłębne:max130 mm 3 ,
- klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej min R 10 , 
- klej o podwyższonej odporności na obciążenia.30x30 cm przeznaczone do obiektów użyteczności

publicznej odporne na plamy.
Fuga - dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. Mapei nr 112
,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN,
Klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu,
Płytki i ich kolorystyka uzgodniona z projektantem i użytkownikiem .

2.3. Składowanie materiałów

Warunki składowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Materiał
najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji

3.     SPRZĘT       

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".

4.     TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Wykładziny w rolkach
magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach EURO.

5.     WYKONANIE     ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

5.2.Szczegółowe zasady wykonania Robót

5.2.1.Wykonywanie warstw podkładowych

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład
pływający).

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego 
i drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości
zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi wyznaczającymi
grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego
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związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać
szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od
ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki.
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w
skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a
na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie
oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po
wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach.
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką
powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię.

5.2.2.Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach
maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie
różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji
budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin
dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami
stalowymi lub innym odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej
spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy
na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. W obrębie
kratek podłogowych wyprofilować spadki.
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i
mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. Należy wykonać cokoliki z
płytek posadzkowych wys. min 8cm .

6.     KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem

Sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są
dokumenty:
Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczególnych rodzajów podłóg.
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących między operacyjnych odbiorów
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych 
i podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych
podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania
posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych

Powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, materiałów,
prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i ST powinno
być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań między
operacyjnych. Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji
zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:

- przyczepności okładziny,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.
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7.     OBMIAR     ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 i m cokolika.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze

8.     ODBIÓR     ROBÓT  

8.1.Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST
 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.2.Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów
(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych
robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i
aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom
przez upoważnione laboratoria.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości,
czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i
rozmieszczenia wpustów podłogowych. Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza
się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed
wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie
materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości
warstwy.  Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych,
badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; 
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do
1 mm,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów  podłogowych,
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiór końcowy robót podłogowych Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów,
warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów
w dzienniku budowy,prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, 
tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów
odbiorów międzyfazowych.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości
techniczne.
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
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- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń
od prostoliniowości, pomiar wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew
podłogowych. Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie,
należy przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania
posadzki.

9.     PODSTAWY     PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek i m cokolika, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.      PRZEPISY     ZWIĄZANE  

Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3
i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.8.00 – ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8           

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
wykonaniu malowania ścian  wewnętrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wyszczególnionych w
przedmiarze robót.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich wewnętrznych .

1.3.1Ogólne wymagania dotyczące robót
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1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
2. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z

Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania  następujących zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, 
a gdy nie ma możliwości  zainstalowania rusztowań i  roboty te wykonuje  się 
z pomostów opieranych na konstrukcji   (tzw.    kładek),   malarz   powinien   być   zabezpieczony
przed   upadkiem   pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne
i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk
tłustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki  (np. w
farbach  olejnych,   olejno-żywicznych,  ftalowych,  lakierach  lub  farbach  chemoutwardzalnych)
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji  oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i  używania otwartych  palenisk lub
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru,

- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, związków jak związki 
chromu, ołowiu.

2.     MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:

- farba zmywalna o dużej odporności mechanicznej, bakteriobójczej i grzybobójczej w systemie np.
Beckers (lub równoważnym) w kolorze białym (lub równoważna).

- ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu umożliwienia
powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich
odparowywania)   w   ciało   stałe,   oraz zapewnienie   prawidłowego   przebiegu   przemian
fizykochemicznych..

3.     SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich
Agregaty malarskie -urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania dużych powierzchni Pędzle, wałki malarskie,
drabiny, rusztowania

3.2.1.Malowanie pędzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą
techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie
(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i
alkidowe nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w
podłoże. Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku
poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go
powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować powstawanie
śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie powierzchni płaskim pędzlem. Szybko schnące
i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe
wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i
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nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca,
gdyż można doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu)
dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i
umyć ponownie wodą z mydłem.

3.2.2. Malowanie wałkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu,
których użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest
niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz
żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby (niektóre tacki zamiast
płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza się go
po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia
jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni równoległymi
pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym
kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem
dość trudno rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki
(winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby 
i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane
miejsca, gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta wyrobu)
należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć
ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy użyciu wałka. Trudności
pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.

4.     TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST

4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być
przewożone w kontenerach lub na paletach. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki składowania
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5.     WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą
ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu
dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez
zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego,
dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm 
-  dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV
kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,
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- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7
dniach,
- suche - badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.

Warunki przystąpienia do robót

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych - po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić
spadek poniżej 0°C.
Farbą silikonową można malować w temperaturze 5°C. Optymalna temperatura:

 przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
 przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz

by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,
 przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.+15°C.

Inne  warunki.   Roboty  farbami  wodnymi   - w  pomieszczeniach  o  dobrej   wentylacji.
Farby wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z
żywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w
temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej  do stosowania lub w postaci proszkowej  do zarabiania wodą
bezpośrednio przed

 Podłoża tynkowe:
 naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu

zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną  (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

powierzchnie tynku oczyścić,
 szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania 
i uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować:

 mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
 roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
 roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła

(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),
 dpokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
  b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą

emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,
usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,
sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń
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Przed  przystąpieniem  do  robot  malarskich  z  pomieszczeń  powinny  być   sprzątnięte  resztki
materiałów, sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp.,
powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków

Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od rodzaju
tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych czynności.
Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek
zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie
przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu
odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy
stosować do tego celu mas silikonowych, ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne
odpryski i pęknięcia tynków należy wypełnić gładzią tynkową.

5.4.3.Przygotowanie powierzchni starych tynków

Jeśli  stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych gwoździ,
haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć elastyczną masą
akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub warstwa farby na
ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. roztworem
wodnym mydła szarego. Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą
tynkarską, a potem wymalować tak jak nowy tynk. Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-
akrylowymi można wyłącznie w pomieszczeniach nie ulegających zawilgoceniu i przemarzaniu.
Ściany malowane farbą olejną najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, 
a następnie nanieść nową warstwę farby.  Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być
naniesiona farba emulsyjna, farbę olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów
do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach
zawilgoconych,   źle   izolowanych,   źle wentylowanych  i przemarzających dość często na
malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) nie dające się zamalować.
Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w
tych pomieszczeniach. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu
jego występowania. Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy
farby aż do tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnujący przeciwgrzybicznym
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń).  Stosując impregnat, należy
przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki tynku i tak przygotowaną
powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla
ludzi środki nie dopuszczające do rozwoju mikroorganizmów.

5.5. Wykonywanie powłok malarskich

 5.5.1. Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju
farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb
-rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub
wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy
malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
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powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można
stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje
(zgodnie z wytycznymi producenta). 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego-
farbę handlową. 
Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić
najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie
alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze   +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej

niż po 14 dniach.
Badania obejmują sprawdzenie:

• wyglądu zewnętrznego,
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
• dla farb olejnych i syntetycznych: 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 należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.

Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
1. wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
2. stopnia skarbonizowania tynków,
3. jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok.
4. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
5. sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s. Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły.

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug,
plam, spękań, łuszczenia.
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho
 i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i
odstawania od podłoża.
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla,
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

7  .     OBMIAR ROBÓT  

W m2 powierzchni.
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8.     ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".

8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.2.1.Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.

8.2.2.Odbiór robót malarskich

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 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.

• 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 podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;
- Zatwierdzoną dokumentację techniczną
- Protokoły odbiorów między operacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe

wykonanie każdej między operacyjnych warstw podkładowych pod malowanie
- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów

8.4. Ocena końcowa

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania 
z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym
odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

9.     PODSTAWY     PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej   ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I  Budownictwo ogólne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).
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PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie bud. farbami wodnymi    wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie bud. farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne

ściany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.9.00 -INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

CPV 45421146-9

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

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

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

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie sufitów podwieszanych.

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  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.7.     Materiały do budowy sufitów podwieszanych

▪ Płyty sufitowe rastrowe wg projektu budowlanego - wykonawczego

▪ Ruszty do zawieszenia sufitów

▪ Płyty gipsowo-kartonowe

▪ Materiały pomocnicze

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

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

5. Wykonanie robót
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

5.2.     Wykonywanie sufitów podwieszanych
Zamocowanie rusztowań i płyt sufitów ściśle według instrukcji producenta. 

6. Kontrola jakości
6.4.     Sufity podwieszone
Wzrokowa  kontrola  jakości.  Nie  może  być  widocznych  przerw,  ułożenie  dopasowane,  bez
widocznych uszkodzeń płyt sufitowych.

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

8. Odbiór robót
Ściśle według instrukcji producenta. Wzrokowa kontrola jakości. Nie może być widocznych 
przerw, ułożenie dopasowane, bez widocznych uszkodzeń płyt sufitowych.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ilość m2 powierzchni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00 -KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

CPV 45432111-5     

WSTĘP

. .11 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
posadzek wykończonych wykładziną dywanową wykonywanych podczas budowy.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg 
i  posadzek.

1.4. Określenia podstawowe
Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią 
połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Wykładzina dywanowa- miękka wykładzina podłogowa,obiektowa, użytkowa,wierzchnia warstwa z materiałów
syntetycznych z włókien sztucznych lub z włókien naturalnych lub częściowo wzbogacone ok. 20% z włókien 
poliamidowych.
Wykładziny mogą być jednolite lub z wzorami  i deseniami dekoracyjnymi. Całkowita grubość w zależności od 
stosowanych typów wykładzin i gamą produkcyjną oferowaną przez producenta.
             Parametry wykładzin:
         -    rulonowa
         -    podłożem bitumiczne, 
         -    grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm
         -    rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon
         -    gramatura 600-650 gr./m2
         -    odporność na fotele na kółkach 
         -    odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, 
         -    właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL
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W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym. Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników 
wykładzin dostępnych w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych 
pomieszczeniach.
Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.: 

6. opinię PZH
7. atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854
8. określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
9. Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002

3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywa się tak aby zachować
 ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek
Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna
zapewnić ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.
5.3. Wykonywanie podkładów
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić
 wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna
płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany
z  podłożem.  Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub
odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych  dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być
stosowane  w razie  potrzeby  domieszki uplastyczniające,  poprawiające urabialność lub  modyfikujące
właściwości  techniczne  zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość  powinna  być określona przez
laboratorium zakładowe. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni po wykonaniu  nie powinna być niższa niż 5o

.

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników
według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość 
cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3

5.4.     Wykonywanie posadzek
Wykładzina dywanowa
Wykładzina dywanowa przyklejana z dopasowaniem do podłoża (beton, szlichta cementowa, warstwy 
samopoziomujące) z przycięciem i dopasowaniem na połączeniach. Wykładziny układa wyspecjalizowana 
firma. Podłoże powinno być czyste suche, równe. Warstwy wierzchnie po ułożeniu powinny być
 oczyszczone z zanieczyszczeń i zabrudzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.     Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu  na budowę.  Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie  ich  właściwości technicznych  zgodnie  z  wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na  podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi  normami.  Materiały w których  jakość  nie jest
potwierdzona  odpowiednim zaświadczeniem,  a  budzą wątpliwości, powinny być  przed użyciem do robót
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.2 Odbiory międzyfazowe
6.2.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/ po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/ po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiór powinien obejmować:
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a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2
b/  sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/  sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/  sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.
f/  sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Odbiór powinien być
 przeprowadzony w następujących fazach:
a/ przygotowanie podłoża
b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem 
podkładu
Odbiór powinien obejmować : a/   sprawdzenie materiałów
b/  sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
e/   w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi 
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3 Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/   podczas układania podkładu
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach 
kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów
b/  sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
c/    sprawdzenie w czasie  wykonania podkładu jego  grubości w dowolnych 3  miejscach w pomieszczeniu:
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych
badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być
przeprowadzone dla podkładów cementowych.
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
f/   sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym  spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
g/    sprawdzenie  prawidłowości osadzenia  w podkładzie  elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy
prowadzić przez oględziny
h/   sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/  temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu  umieszczonego  w
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła.  Badanie wilgotności powietrza
należy wykonać  za pomocą hygrometru lub hgrografu  umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni
podkładu.  Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego,  karbidowego  lub
metodą  suszarkowowagową.  Wyniki badań temperatury,  wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu
powinny być wpisane do dziennika budowy.
Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem  kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz  pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów.  Sprawdzenie  dotrzymania warunków ogólnych  wykonania robót
(cieplnych wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić  na podstawie  protokółów
odbioru  międzyfazowych  lub  zapisów w dzienniku budowy.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki
powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
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c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie)
Sprawdzenie  prawidłowości wykonania  styków materiałów posadzkowych; badania  prostopadłości należy
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin
za pomocą  szczelinomierza  lub suwmiarki.  Sprawdzenie  wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania
listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg i wykładzin łącznie z listwami 
wykończeniowymi .

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-. „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podłóg (oddzielnie dla każdego rodzaju posadzki) obejmuje: roboty przygotowawcze, 
zakup i dostawę materiałów wykonanie podłóg i posadzek  testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. Cena wykonania
1 m listew obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie cokolików z listew testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 SST
UWAGA: 
ROZLICZENIE  ŁĄCZNIE  ZA  1m2  posadzki  lub  wykładziny  z  listwami wykończeniowymi

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceram. szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i 
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producentów  

mgr inż. arch. Marian Tromski
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