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2.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na budynku -  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Zduńska
Dąbrowa 

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki elementów betonowych nie zbrojonych, rozbiórek elementów murowych.
B.01.01.03. – Rozbiórki ogrodzeń 

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

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

2. Materiały
2.1.     Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.  

3. Sprzęt
3.1.     Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.  

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

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i  wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.     Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r.  (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

 (1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

 (2)  Konstrukcję  dachową rozbierać ręcznie z uŜyciem specjalnego sprzętu. Materiał odnieść
poza obręb budynku odwieźć na wskazane miejsce.

 (3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.



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

 (5) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]
B.01.01.02. – Rozbiórki obiektów inŜynierskich – [m3]
B.01.01.03. – Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m]
B.01.01.04. – Rozbiórki peronów – [m2]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w punkcie  5  i  odebrane przez
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜynie

2.2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki  okiennej.

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

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi zewnętrzne
B.13.02.00. Okna i naświetla.

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

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



2. Materiały
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1.     okna z PCV   

-  Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

- Profil pięciokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu powyŜej 70 mm 

-  Izolacyjność  cieplna kombinacji profili  w oknie (ościeŜnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze

wzmocnieniem) mniejsza niŜ U=1,7 W (m2*K). 

-  Rama  ze  wzmocnieniem  stalowym,  kształtowniki  stalowe  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką

cynkową, co najmniej 275g/m2 

- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego połoŜenia klamki 

- Zawiasy z moŜliwością regulacji 

- Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 1201 na h i

1 m2 przy róŜnicy ciśnień ^p> 150Pa 

- Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB 

-Szyby  zespolone  jednokomorowe  ze  szkła   niskoemisyjnego  konstrukcji  4/16/4  o  współczynniku

przenikania ciepła U-W 1,0 W/m2 K z tzw. ciepłą ramką 

- Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków 

- Wymienianą stolarkę okienną naleŜy dostosować do nowych okien wymienionych wcześniej 

- Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niŜ 5 lat 

-  Przed przystąpieniem do realizacji zadania naleŜy wykonać pomiary otworów okiennych 

Roboty budowlane wykonywać  zgodnie z polskimi normami i sztuką  budowlaną. Kontrola postępu prac
będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania. 
Wymienione  wyŜej  parametry  okien  winny  wynikać  z  aprobaty  technicznej  lub  niezaleŜnych  badań
laboratoryjnych (naleŜy dołączyć  ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w
parametry) 

2.2.     Okucia budowlane  
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki  budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia  zamykające, łączące,

zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3.     Szkło  
Do  szklenia  naleŜy  stosować  szkło  płaskie  walcowane  wg  PN-78/B-13050,  łączone  w  zestawy
termoizolacyjne o współkczynniku k=1,1W/m2K

2.4.     Składowanie elementów  



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

2.5.     Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta  

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

4. Transport
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przygotowanie ościeŜy.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa,  do którego ma
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli poniŜej.

Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań
w nadproŜu i progu na stojaka

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

powyŜej 200 8 po 3 po 2
PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyŜej 200 100 po 2 po 3

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

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.

• Uszczelnienie  ościeŜy  naleŜy  wykonać  kitem  trwale  plastycznym,  a  szczelinę  przykryć
listwą.

• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niŜ 3 mm.
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m.
• Zamocowane  okno  naleŜy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie

szczeliny  między  ościeŜem  a  ościeŜnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.



• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg

SST B.08.00.00.
• OścieŜnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeŜu.  OścieŜnice

naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu świadectwem ITB.
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie;

w  wypadku  bram  bezościeŜnicowych  sprawdzić  ustawienie  zawiasów  kotwionych  w
ościeŜu.

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

Okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a
ościeŜnicą –1 –1

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

6. Kontrola jakości
6.1.     Zasady kontroli  jakości   powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085 dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  (poz.  B.13.01.05  do  B.13.01.07  oraz

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  wyszczególnione  w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
–



10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

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

2.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.  

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

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

1.3.     Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynków.

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

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

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2.     Mleko wapienne  
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do bru-
natnej, będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-



tualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach  technicznych  zbliŜonych  do  pokostu
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.     Rozcieńczalniki  

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.     Farby budowlane gotowe  
2.5.1. Farby  niezaleŜnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na  tynkach  moŜna  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%  szara
metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do  wygładzania  podkładu  pod  powłoki  chlorokauczukowe  Rozcieńczalnik

chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepkość umowna: min. 60



– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 m
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć

lub odstawania od podłoŜa,
– twardość względna – min. 0,1,
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować uszkodzenia powłoki
– odporność na działanie  wody – po 120 godz.  zanurzenia  w wodzie  nie  moŜe

występować spęcherzenie powłoki.
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub
wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6.     Środki gruntujące  
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podłoŜach  naleŜy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

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

2.6.3. Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoŜa  w  celu  zmniejszenia  jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.       Transport  
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  naleŜy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.       Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu  malowania  moŜna dopuścić  do  stopniowego obniŜania  temperatury,  jednak
przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń

sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułoŜeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
– 5.1.     Przygotowanie podłoŜy   
– 5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków zaprawy itp.  Odstające



tynki  naleŜy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-
wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.  
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego

samego  rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  lecz  rozcieńczoną  wodą  w
stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką

epoksydową.
5.3.     Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i
odprysków.

5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z  farb  i  lakierów olejnych  i  syntetycznych powinny  mieć  barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w
róŜnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1.     Powierzchnia do malowania.  
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  naleŜy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  naleŜy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.

6.2.     Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  naleŜy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy temperaturze powietrza  nie  niŜszej  od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,



– 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 naleŜy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

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

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1.     Odbiór podłoŜa  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.  PodłoŜe,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią  szpachlówką.  PodłoŜe  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od
jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich  
8.2.1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłoŜenia  farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoŜa  polegające  na  próbie  poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej

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

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem  do  malowania  podłoŜa,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera
i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

2.4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

      ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wstęp.

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego.

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

– B.11.01.02 Suche tynki

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.

1.4.     Określenia podstawowe  

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

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania  zapraw stosować  moŜna kaŜdą  wodę zdatną do picia,  oraz  wodę z  rzeki  lub

jeziora.

Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

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

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  róŜnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4.     Materiały do suchych tynków  

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.



W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”.

d) Zaleca  się  chronić  świeŜo  wykonane tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  naleŜy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio  przed  tynkowaniem podłoŜe  naleŜy  oczyścić  z  kurzu szczotkami  oraz  usunąć

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10%

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4,  –  w tynkach naraŜonych  na  zawilgocenie  oraz  w tynkach zewnętrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

• Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoŜa  warstwą  wyrównującą  lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.

• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania

murów budynku.

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

• Na  oczyszczoną  i  zwilŜoną  powierzchnię  ścian  murowanych  naleŜy  nałoŜyć  dwuwarstwowy

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5

lub 3.

• Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie

czystej.



• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej

+5°C.

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

być większe niŜ  2  mm/m, odchylenie powierzchni  okładziny od  płaszczyzny  nie  większe niŜ

2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5.     Wykonywanie suchych tynków  

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać:

a) bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej

lub aluminiowej,

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,

umocowanych do podłoŜa.

Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami

przystosowanych do uŜywania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty

nie  spoczywały  bezpośrednio  na  podłodze  ale  powinny  być  podniesione  i  dociśnięte  do  sufitu

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt  naleŜy okleić  taśmą papierową perforowaną lub  z włókna szklanego i  zaszpachlować

zaprawą gipsową.

5.6.     Roboty kamieniarskie  

Zasady wykonywania okładzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna być wyŜsza niŜ +5°C.

2. PodłoŜe:

• wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania

oraz do warunków termicznych ścian nośnych,

• odchylenie krawędzi podłoŜa od pionu nie moŜe wynosić więcej niŜ ±4 mm/m, a od poziomu

±10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa:

• przytwierdzenie  elementów do  podłoŜa  na  pełną  zalewkę.  Grubość  zalewki  nie  powinna

wynosić więcej niŜ:

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,

• elementy  okładziny  pionowej  i  podwieszonej  powinny  mieć  wykonane  gniazda  na  kotwie  i

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie

pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia,

płyty o powierzchni powyŜej 0,60 m2 – 4 punkty,

• przekrój  gniazda  w  okładzinie  osadzonej  na  wylewkę  powinien  być  dwukrotnie  większy  od

przekroju elementu kotwiącego,

• elementy  cokołów  i  gzymsów  muszą  być  ze  sobą  łączone  w  naroŜnikach  klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.



4. Ochrona kamienia przed korozją

Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz monomerami

meteksylanu metylu.

MoŜe to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów,

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

• W przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku

wykładziny zewnętrznej).

6.2.     Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

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

6.3.     Płyty gipsowo-kartonowe  

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoŜa  

Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.

PodłoŜe  powinno być przygotowane zgodnie z  wymaganiami  w pkt.  5.2.1.  JeŜeli  odbiór  podłoŜa

odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków  



8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii  prostej  –  nie  większe niŜ  3  mm i  w liczbie nie  większej niŜ  3  na całej  długości  łaty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,

– poziomego  – nie  większe  niŜ  3  mm na 1  m i  ogółem nie  więcej  niŜ  6  mm na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoŜa, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.

8.3.     Odbiór suchych tynków  

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m.

8.4.     Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne  

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

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

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

B.11.01.02 Suche tynki

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– przygotowanie podłoŜa,

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

– uporządkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okładziny ścian

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– przygotowanie podłoŜa,



– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– moczenie płytek, docinanie płytek,

– ustawienie i rozbiórką rusztowań,

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

– zamurowanie przebić,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków,

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.  Przepisy związane

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

i wytrzymałościowych.

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

odbiorze.

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.


