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SST 1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji robót rozbiórkowych
przewidzianych do wykonania związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych :
wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach działowych
rozbiórkę istniejących górnych warstw posadzkowych
demontaż i wymiana istniejących okien
wymiana grzejników i pionów c.o.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
-ustawienie rusztowań systemowych
-ustawienie rynien zsypowych
-wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów
-wywóz materiałów rozbiórkowych
-opracowanie dokumentacji powykonawczej
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń
a także pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych .
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie – prace będą prowadzone przy działającym
obiekcie a także inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które
nie będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac, z wyłączeniem przypadków,
gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
51100000 -1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Nie dotyczy.
Materiały pochodzące z rozbiórki to:
− Gruz betonowy i ceglany z rozbieranych elementów,
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− drzwi zewnętrzne PCV
− okna drewniane, parappety
− płyty pilśniowe, deski ( prawdopodobnie) - z rozbieranych posadzek
− wykładziny PCV - z rozbieranych posadzek
− rury stalowe, opaski, uszczelki, grzejniki żeliwne – elementy demontowanych odcinków
kanalizacji sanitarnej i wody i c.o.
− elementy z tworzywa – posadzki, listwy, kątowniki zabezpieczające
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi,
młotami kującymi, piłą do cięcia betonu i żelbetu, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem
budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, - kontenerami do gromadzenia odpadów na
placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.
Rodzaj sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do demontażu elementów należy zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu
elementy, tak by rozbiórka nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i mienia.
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego, prace
prowadzić szczególnie ostrożnie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
Wyburzenie fragmentów ścian samonośnych murowanych oraz otworów drzwiowych w ścianach
samonośnych wykonywać dopiero po wykonaniu projektowanych podciągów i nadproży.
Przed wyburzeniem ścianek działowych należy upewnić się, że nie stanowią one podparcia
stropów.
Gruz składować do taczek i transportować do ustawionych na placu kontenerów i wywozić w
miarę postępu prac. Stosować segregację odpadów - odrębnie elementy do wykorzystania,
odrębnie gruz, gruz do wywiezienia, cegły, drewno, papa.
Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie norm dotyczących poziomu hałasu
– tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń wytwarzających
znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). Zakłada się ręczne prowadzenie prac
rozbiórkowych. Przy rozbiórce murów cegły - składować przenosząc je ręcznie lub za pomocą
taczek, unikając rzucania. Przy pracach zachować szczególną ostrożność.
Roboty rozbiórkowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami BHP i p.poż. oraz z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Prace
muszą być wykonywane pod ciągłą kontrolą kierownika robót oraz z zabezpieczeniem budowy
przed wejściem osób postronnych lub pracowników nie uczestniczących w pracach
demontażowych w strefę zagrożenia t.j:
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1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi.
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy rozbierany fragment odłączyć od sieci
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, telefonicznej i innych.
4. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe.
5. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
5.1 Rozbiórki elementów betonowych, i ceglanych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające
przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z
wymogami przepisów BHP. Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z
Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane .
Wyburzenia nowych otworów drzwiowych, , wyburzenia na przejścia przewodów instalacji,
części ścianek działowych prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu
mechanicznego.
Przed wykuciem przejść wytyczyć trasy przewodów. W razie kolizji skontaktować się z
projektantem.
Przebicia ścienne nowych otworów, wykonać po uprzednim osadzeniu belek nadproży i
podciągów stalowych.. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wzdłuż ściany odkrywkę
stropu i sprawdzić jak stropu opierają się na w/w ścianie. Należy w trakcie robót budowlanych
podstemplować stropy. Stemplowanie należy wykonać obustronnie, Podciąg należy wykonać po
uprzednim wzmocnieniu ścian , tam gdzie jest projektowane.
5.2 Rozbiórka posadzek
Projektuje się rozbiórkę górnych warstw posadzek w części objętej opracowaniem,
5.3 Wywóz i utylizacja odpadów
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Odpady należy
utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca powinien oczyścić całą strefę objęta robotami
oraz przyległy fragment.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elementy, na których osiadł pył w trakcie
robót rozbiórkowych
Wykonawca odpowiada na własny koszt za wszelki szkody powstałe z jego winy przy pracach
rozbiórkowych i zobowiązany jest do ich natychmiastowej naprawy na własny koszt
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Bieżąca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletności wykonania robót, a w tym ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi
świadectwa utylizacji odpadów.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostkami obmiaru są:
- metr kwadratowy [m2] zasypek stropów, pokryć dachowych, elementów z blachy, posadzek i
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stolarki, metr sześcienny [m3] rozebranych elementów betonowych, ścian i (rozumianych jako
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
Cena robót obejmuje:
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z
miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów,
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe)
1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach
2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz.
285)
4.Dz.U nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót konstrukcji stalowych i
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie
konstrukcji stalowych oraz w zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują betony zbrojone oraz nie
zbrojone i podbudowy.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
−

Nadproża w ścianie działowej zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX, z 2 ceowników
140 mocowanych półkami do środka

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Prace towarzyszące:
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
-ustawienie rusztowań systemowych
a także pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych .
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie – prace będą prowadzone przy działającym
obiekcie a także inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie
będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac.
1.4 Informacje o terenie budowy
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
1.4 .9 Określenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, a także podanymi poniżej:
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Cement
− Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I „32,5”.
− Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
− Nie dopuszcza sie występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie
dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
− Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej,obejmująca:
− Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
− Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
− Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
− Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.
− Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami
prób.
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.
Stal
Do konstrukcji zastosować:
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002
Ceowniki wg PN-EN 10024:1998
Cweowniki dostarczane są o długościach:
−

do 140 mm - 3 do 13m,

−

powyżej 140 mm – 3 do 15 m

z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m
Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700mm i długościach :
−

dla grubości do 6 mm – 6,0 m

−

dla grubości 8-25 mm- do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy
Bednarka wg PN-76/H-92325
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a). jeśli mieszacza się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Łączniki konstrukcji stalowej
Jako łączniki występują połączenia na śruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Zaprojektowano nadproża w ścianach istniejących z walcowanych profili stalowych ze stali
St3SX.
Nadproża z ceowników wykonywać poprzez wykucie bruzdy i osadzenie najpierw ceownika po
jednej stronie ściany a następnie wykucie bruzdy i osadzenie ceownika po drugiej stronie ściany.
Oparcia ceowników na murze wykonywać na podlewkach gr. 1.5 do 2.0 cm z zaprawy
cementowej marki 8 MPa. Ceowniki 2ceowniki 140 osadzać półkami do środka
Osadzane ceowników winny być zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpałdowane.
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki
Nieprostoliniowość
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Elementy
konstrukcji
Pręty,

Dopuszczalna odchyłka
0,001 długości

12

Skręcenie pręta

blachownice,
słupy części ram
-

Odchyłki płaskości półek ścianek
środników
Wymiary przekroju

-

Przesunięcie środnika
Wygięcie środnika

-

Długość elementu
Wymiar nominalny mm
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

-

lecz nie więcej jak 10 mm
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm
2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm
0,006 wysokości
0,003 wysokości

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy
swobodny
0,5
2,5
1,0
2,5
1,5
2,5
2,0
4,0
3,0
6,0
5,0
10,0
8,0
16,0

Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na
dwa zwoje.
− nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.
− - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Belki pełnościenne
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.
Dopuszczania odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż
max. l/l00h. lecz nie więcej niż l0mm, gdzie h- wysokości belki.
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 długości belki
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzeniu podlega:
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1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
4 jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub w elementach
2 połączenia montażowa w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
Badania w czasie robót:
1) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni
2) ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok
3) kontrola warunków wykonywania powłok
4) kontrola procesu nakładania powłok
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostkami obmiaru są:
szt. – dostarczanie i montaż elementów
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien
być zaopatrzony dostarczony materiał Zaświadczenie to powinno zawierać:
a) znak wytwórcy,
b) wielkość
c) gatunek stali
Odbiorom podlegają:
Odbiór po ustawieniu elemntów konstrukcji w położeniu docelowym,
Do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry
zastosowanych materiałów .
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy .
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Zabezpieczenie antykorozyjne
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny,
należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z
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przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
4)Badania odbiorowe powłok malarskich :
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja
projektową oraz specyfikacja techniczną:
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie spękania
zacieki
Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
Zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny, o ile miały miejsce
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz:
Normy
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub
i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń
sprężanych.
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-91/M-82342 Śruby y pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.
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PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego
stosowania. Gatunki.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty
i kształtowniki walcowane na gorąco
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót murarskich
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- elementów przemurowania lub uzupełnienia istniejących ścian (po wykuciu otworu
drzwiowego) - z cegły pełnej KL15
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262500-6 Roboty murarskie
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
2.1 Cegła budowlana pełna klasy 15 przemurowania, zamurowania -ściany wewnętrzne
Powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić
zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ±
5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości
−

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

−

Masa 4,0-4,5 kg.

−

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych

−

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

−

Wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa.

−

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15 C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu

2.2. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe" Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane
na budowie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
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przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki .Za zgodą
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Cement w/g PN-EN 197-1:2012 - CEM I „32,5”.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność
do robót.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy:
Zakres zmian wytrzymałości przypisany marce zapraw
Klasa zaprawy

Wytrzymałość

średnia Zakres zmian wytrzymałości

[MPa]

w trakcie badania [MPa]

M1

1

od 1.0 do 1.5

M2

2

od 1,6 do 3,5

M5

5

od 3,6 do 7,5

M10

10

od 7,6 do 15,0

M20

20

od 15,1 do 3

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka ,
mieszadła
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
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Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć
w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C
Mury z cegły pełnej
Spoiny w murach
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10mm
-10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych:
Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
-jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy ).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z
dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i
pomiar.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do
1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub
poziomnicą wężową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
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y uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i
przedstawione do badań.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robót obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie ścian, naroży,
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
1) Normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodności
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa
murarska
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

TYNKI i OKŁADZINY
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót tynkarskich i okładzin
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- Tynków cementowo-wapiennych , gipsowanych i szlifowanych
- Okładzin ściennych z płytek ceramicznych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
Określenia podstawowe
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
Gładź gipsowa – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – wielowarstwowa o
łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00.
"Wymagania ogólne"
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
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Piasek
według PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
Piasek 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,
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe

.

Zaprawy – gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku
powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. . Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ·w t.j. ok. 3
godzin.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
Zaprawy wykonywane na budowie
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Płytki ceramiczne
PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodności i znakowanie
- Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) lub II a ( między 3 a 6%)
-Różnice w długości boków w ramach jednej paczki – do 0,5% długości boku
-Krzywizna - do 0,5% długości boku lub długości przekątnej ( w zależności od tego jak przebiega
krzywizna)
-95% płytek musi spełniać założenia estetyczne wzoru
-Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy jasne
-Płytki gładkie, półmatowe
- wymiarach ok 30x 60 cm , 20 x 50
-do układania na spoiny gr 2 mm
Klej do układania płytek
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2
Czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min
Zaprawa do spoinowania
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W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru okładziny ściennej.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. .
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka ,
mieszadła, przecinarki do płytek .
Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach
o wymuszonym działaniu
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
- Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem..
- Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz+5°C pod warunkiem, że wciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur".
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem Podłoże należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą
5.2.2. Podłoże pod gładzie gipsowe
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne
(np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –odmiany i
kategorii tynku podkładowego
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5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH
5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW TRÓJWARSTWOWVCH.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź
-Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
_ w napożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe
perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
5.4 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH.
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych .
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 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
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barwy.
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niS 2 mm
na długości łaty dwumetrowej.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1. MATERIAŁY CERAMICZNE.
Przy odbiorze należy 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 niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym
6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza
elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)
i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę
wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT
Sprawdza się wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w
zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
6.4.2. OPIS BADAŃ
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej
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przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba
krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek
stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób
następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robót obejmuje:
Tynki wewnętrzne
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
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- 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.
Okładziny ścian.
-przygotowanie zaprawy,
-przygotowanie podłoża,
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie
-ustawienie i rozbiórką rusztowań
-wykonanie okładziny
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje tynków,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór
międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania
wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
2) Normy:
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odnbiorze
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i
podstawowe zasady tynkowania wnętrz
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i
sprawdzenie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzaności
wodnej
PN-EN ISO 10545-12:1999P Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inż.arch. Marta Heigel -Kleka
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SST 1.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PODŁOŻA I POSADZKI
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
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Część 1
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji pokrywania podłóg i ścian,
kładzenia i wykładania podłóg, kładzenia wykładzin elastycznych przewidzianych do
wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
− Układanie posadzek z tworzywa
− wylewanie warstwy samopoziomującej gr 5 do 7 mm pod wykładzinę z tworzywa
− ułożenie płyty podłogowej ognioodpornej w klasie EI60 w atestowanym systemie
(przykładowo 2x płyta gipsowo – włóknowa Rigidur).
− Ułożenie płyty OSB gr 0,6 do 2,2 cm (grubość dostosować do różnic w posadzce) na
istniejących deskach podłogowych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Wykładzina obiektowa - heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC trudnozapalna,
zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostępna w
wielu kolorach.
−Warstwa użytkowa wg EN 429; min. 0.8mm
−Grubość całkowita wg EN 428; min. 2,00mm
−Odporność na ścieranie wg EN 660; Grupa T
−Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „Bfl-s1”
−Antypoślizgowa klasa; DS, R9
−Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ≤ 0,05 mm
−Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6
−Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; ≤ 2 kV- antystatyczna
−Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój
−Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C
−Homogeniczna wykładzina

PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, trudnozapalna
dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostępna w wielu kolorach.
− grubość

wykładziny -całkowita i warstwy użytkowej – min. 2 mm
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Zabezpieczenie poliuretanowe
Grupa ścieralności EN-660-2 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1
Właściwości antypoślizgowe
−Antypoślizgowa klasa; DS, R9
Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.
Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 min. 6
Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C
Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Do układania wykładzin z tworzywa potrzebne jest użycie specjalnej
maszyny frezującej.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYKŁADZINY.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz powinien mieć wykonane szczeliny
dylatacyjne
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie l2MPa, na
zginanie -3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć
wymiary nie większe niż 5*6m.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niższa niż 5 °C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w
SPECYFIKACJA CZĘŚĆ BUDOWLANA - KLUB SENIOR+

39
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodą.
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki , tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów
itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa.
Przy podkładach cementowych stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone
do stosowania pod wykładziny elastyczne.
Podłoża z płyt wiórowych i płyt gipsowo-kartonowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży:
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°C i powinna
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykładziny z tworzywa i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachować
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny
kolejno sąsiednimi numerami rolek.
W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak,
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.
-Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać,
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp.
spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do
przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być
wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Arkusze z tworzywa należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fałd, pęcherzy, odstających brzegów.
.Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów.
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże
powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle)
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. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy
układane są wzory.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału
posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.
Wzdłuż ścian pomieszczeń wykonać pas szer. Ok. 40 cm z wykładziny w kolorze
ciemniejszym niż pozostała posadzka. Również ciemniejsza wykładzina powinna się
znaleźć na cokoliku. Na korytarzach wspawać ozdobne, proste elementy
Łączenie
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów
spawalniczych.
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy
pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 grubości
wykładziny. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego,
należy "zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.
Kontrola
Po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione.
Upewnij się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i
czy łączenia są ciągłe.
Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona
najwcześniej 6 tygodni po montażu.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1 Przy wykładzin podłogowych wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza
i czy łączenia są ciągłe.
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza
i czy łączenia są ciągłe.
Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona
najwcześniej 6 tygodni po montażu.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena robót obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie posadzek i położenie wykładzin oraz płytek ceramicznych
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór podłoży powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
Odbiór gotowych posadzek powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1
mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nalezy
wykonać przez ocenę wzrokową.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
3) Normy:
PN-EN-206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania
właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą
opadu stożka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą
Vebe.
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia zagęszczalności.
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą
stolika rozpływowego.
PN-88/B-06250
Beton zwykły
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie i
siły łamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgłebne
scieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na pekniecia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych rónic barwy.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych
klejów i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót stolarki i ślusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
montażu:
- drzwi i okien wewnętrznych z PCV
- ścianek przeszklonych -naświetli
-drzwi drewnianych

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy

2.1 DRZWI, OKNA
Drewniane

Pozostawia się istniejące drzwi. Z istniejących drzwi zaleca się w miarę możliwości finansowych
zdjąć chemicznie stare powłoki zabezpieczające, następnie mechanicznie oczyścić drzwi
papierem ściernym o różnej gradacji do uzyskania oczyszczonej warstwy drewna. Większe
ubytki w drewnie uzupełnić poprzez wymianę całych uszkodzonych elementów z desek,
natomiast mniejsze ubytki uzupełnić kitem szpachlowym.
W razie konieczności (po demontażu progów) , celu likwidacji prześwitu należy na drzwi od
spodu nabić listwę drewnianą .
We wszystkich drzwiach istniejących i projektowych zamontować system jednego klucza.
W drzwiach wejściowych zamontować samozamykacz oraz dzwonek i zamek zatrzaskowy
(gałkę pełniącą rolę uchwytu a nie otwierania drzwi).
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W drzwiach zamontować klamki
Uwaga:
Podano typowe wymiary skrzydeł drzwi. Ponieważ drzwi są wykonywane przez różnych
producentów w wymiarach różniących się od siebie, przed wykonaniem otworów upewnić
się u producenta, że należy wykonać otwór o podanych wymiarach.
OKNA
Zaprojektowano okna zewnętrzne i 1 drzwi balkonowe z tworzywa w kolorze białym, uchylno
rozwieralne, z szybą zespoloną ,ciepłochłonną o współczynniku Ug <= 0,7 w/(m2k),
współczynnik gn <=0,35.Szyby przeźroczyste - neutralne zabarwienie . Szklenie szkłem
przezroczystym bezpiecznym, laminowanym. Współczynnik całego okna Ug<= 0,9 w/(m2k)
Okna muszą zapewnić możliwość napływu powietrza – dlatego też w każdym skrzydle okna
zamontować po jedynym nawiewniku ciśnieniowym.
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano mniejsze okno niż istniejące – zgodnie z zestawienie
okien.
Wszystkie okna wstawiane są pod istniejącymi nadprożami, Przed zamówienie okien
wymiary sprawdzić na budowie, ponieważ część okien wstawiana jest w istniejące otwory.
W pomieszczeniu WC nr 3.2 ścianka oddzielająca kabinę od przedsionka nie została wykonana
do pełnej wysokości.
Projektuje się nad istniejącą ścianą wstawić przeszklenie –naświetle - okno stałe, pojedynczo
szklone w ramie drewnianej lub PCV ( bez wymogów cieplnych).
W miarę możliwości finansowych projektuje się wykonać rolety wewnętrzne .
W sali nr 3.6. pomieszczenie klubowe roleta umożliwiająca zaciemnienie pomieszczenia,
W pozostałych pomieszczeniach - rolety z folii refleksyjnej, odbijające promienie słoneczne,
zatrzymujące min. 70 % energii słonecznej, nie zaciemniając przy tym pomieszczenia. Kolor do
uzgodnienia z Użytkownikiem.
2.2. OKUCIA BUDOWLANE.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3 SZKŁO
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.
W oknach - Szyby przeźroczyste, neutralne zabarwienie współczynniki k=1,0, szyba bezpieczna
laminowana.
W części drzwi ścianek przeszklonych –naświetla. Szyby laminowane
2.4 ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
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Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych -nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi poniżej.

Wymiary zewnętrzne

Liczba punktów

Rozmieszczenie
punktów zamocowań

wysokość szerokość
zamocowań w
nadprożu i progu na
stojaka

do 150

4

nie mocuje się

po 2

150 do 200

6

po 2

po 2
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Wymiary zewnętrzne

Liczba punktów

Rozmieszczenie
punktów zamocowań

wysokość szerokość
zamocowań w
nadprożu i progu na
stojaka

powyżej 200

8

po 3

po 2

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem
syntetycznym (ftalowym).
5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.
Osadzanie stolarki drzwiowej
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie,
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzydłami +2 +2
-między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
5.3. POWŁOKI MALARSKIE.
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Ocena jakości powinna obejmować :
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka).
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Cena j obejmuje co najmniej.:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione powyżej
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci
oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjnosc od dzwieków
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziaływania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc - Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc - Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Wymagania i
klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na próby włamania recznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne własciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Czesc 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne własciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie
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współczynnika przenikania ciepła – Czesc 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalnosc powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnosc – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciaenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciaenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałosc mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 2: Metoda badania liniowej siły sciskajacej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego
po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne własciwosci uytkowe okien i drzwi – Okreslanie
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc 1: Kompletne okna i
drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne własciwosci uytkowe okien i drzwi – Okreslanie
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miekkim i ciekim – Metoda badania,
wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja własciwosci mechanicznych – Obciaenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Wymagania i
klasyfikacja – Czesc 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Wymagania i
klasyfikacja – Czesc 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Metoda badania –
Czesc 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Metoda badania –
Czesc 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie własciwosci elementów/wyrobów
do wentylacji mieszkan – Czesc 1: Urzadzenia do przepływu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej połaczone z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i swiatła – Czesc 1:
Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej powiazane z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i
swiatła – Czesc 2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie sie pomiedzy dwoma rónymi klimatami –
Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków – Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
– Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badan oddziaływania ognia zewnetrznego
na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na obciażenia w płaszczyznie skrzydła.
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, własciwosci eksploatacyjne – Czesc
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez własciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
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dzwieków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statycznych – Obciaenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczen w
budynkach – Izolacyjnosc akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementów budowlanych – Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- położenie sufitu podwieszanego w części pomieszczeń z płyt GK na profilach metalowych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,
2.2. PŁYTY GIPSOWE
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostałych pomieszczeniach – zwykłe.
Podstawowe wymiary:
-szerokość 1200mm
-długość od 2000mm do 3000mm
-ciężar około 10,8kg/m2
2.3. MASY SZPACHLOWE
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa
. Urabialność ok.60min
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza
75%
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2.6. INNE
Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie
wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych
powierzchni płyt.
Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i
zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy spoinowe
z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 40- 50 mm.
Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki
perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego.
Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt gk przyjęto wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3.
Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa spienionego,
samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH I ŚCIANEK
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą
wilgotność powietrza.
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji
4. zamocowanie profili głównych podłużnych
5. montaż profili poprzecznych
6. ułożenie izolacji
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą
wkrętów co 15 cm.
8. poszpachlować spoiny.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
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krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK
Ruszt konstrukcji nośnej
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części „warstwą
nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
się rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o
paru podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej
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konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie
antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane
do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
− do profili stalowych blachowkrętami.
−

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubość płyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozpiętość : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podłużny 420
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.
6.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt.
Podłoże powinno być zlicowane. Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów
podwieszonych
6.1 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2 Odbiór robót
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywne wyniki
6.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
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b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po
wierzchni :
Odchylenia powierzchni powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenia powierzchni powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od
linii prostej - nie większa niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na całej długości 2 mb
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 1,5 mm na 1 mb na
1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i
ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej są belkami, ścianami itp.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie większa niż
2 mm
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
Cena robót obejmuje minimum:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Płyty gipsowo-kartonowe, materiały sufitu podwieszonego i materiały pomocnicze powinny
mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do konstrukcji
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej
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- pomiar tych odchyleń
- ocenę jakości szpachlowania spoin
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Normy:
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu
do betonów i zapraw
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo Ogólne. Arkady 1988 r.
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
-Malowanie tynków cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podłoży

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00.
"Wymagania ogólne"
2.1. WODA
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.
2.2. SPOIWA BEZWODNE
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej,
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom normy lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. ROZCIEŃCZALNIKI.
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W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-wodę -do farb wapiennych i emulsyjnych
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby epoksydowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-8
m2/dm3 czas schnięcia -12h
2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe odpornośc na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C81517.
Uwaga! Specjalne wymagania – malowanie farbą odporną na działanie środków
dezynfekcyjnych i o farbą o własnościach bakteriostatycznych w części pomieszczeń
Wymagania dla farb:
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną klasą
-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 S
stopnia wyschnięcia -max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość-100 -120 ltm
- przyczepność do podłoża -1 stopień,
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,
- 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 może występować
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spęcherzenie powłoki.
2.5.6. Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" Roboty można
wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Przy malowaniu
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niS +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
. całkowitym ułożeniu posadzek,
. usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Uwaga! Wydzielić kolorystycznie poszczególne oddziały
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
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Podłoże 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 należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny
być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu
farby podkładowej.
5.2. GRUNTOWANIE.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH
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.
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 należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
7. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
. sprawdzenie wyglądu powierzchni,
. sprawdzenie wsiąkliwości,
. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
. 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.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 80 %.
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 .
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.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"
Cena robót obejmuje co najmniej:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
8.1. 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. podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
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.
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9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na
mokro i ich podatność na czyszczenie
PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej
nowych prac renowacji.
PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300 Fraby lateksow
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczące realizacji robót rozbiórkowych
przewidzianych do wykonania związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych :
wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach działowych
rozbiórkę istniejących górnych warstw posadzkowych
demontaż i wymiana istniejących okien
wymiana grzejników i pionów c.o.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
-ustawienie rusztowań systemowych
-ustawienie rynien zsypowych
-wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów
-wywóz materiałów rozbiórkowych
-opracowanie dokumentacji powykonawczej
- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń
a także pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych .
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie – prace będą prowadzone przy działającym
obiekcie a także inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które
nie będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac, z wyłączeniem przypadków,
gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
51100000 -1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Nie dotyczy.
Materiały pochodzące z rozbiórki to:
− Gruz betonowy i ceglany z rozbieranych elementów,
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− drzwi zewnętrzne PCV
− okna drewniane, parappety
− płyty pilśniowe, deski ( prawdopodobnie) - z rozbieranych posadzek
− wykładziny PCV - z rozbieranych posadzek
− rury stalowe, opaski, uszczelki, grzejniki żeliwne – elementy demontowanych odcinków
kanalizacji sanitarnej i wody i c.o.
− elementy z tworzywa – posadzki, listwy, kątowniki zabezpieczające
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi,
młotami kującymi, piłą do cięcia betonu i żelbetu, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem
budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, - kontenerami do gromadzenia odpadów na
placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym.
Rodzaj sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do demontażu elementów należy zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu
elementy, tak by rozbiórka nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i mienia.
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego, prace
prowadzić szczególnie ostrożnie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
Wyburzenie fragmentów ścian samonośnych murowanych oraz otworów drzwiowych w ścianach
samonośnych wykonywać dopiero po wykonaniu projektowanych podciągów i nadproży.
Przed wyburzeniem ścianek działowych należy upewnić się, że nie stanowią one podparcia
stropów.
Gruz składować do taczek i transportować do ustawionych na placu kontenerów i wywozić w
miarę postępu prac. Stosować segregację odpadów - odrębnie elementy do wykorzystania,
odrębnie gruz, gruz do wywiezienia, cegły, drewno, papa.
Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie norm dotyczących poziomu hałasu
– tzn nie prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń wytwarzających
znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych ). Zakłada się ręczne prowadzenie prac
rozbiórkowych. Przy rozbiórce murów cegły - składować przenosząc je ręcznie lub za pomocą
taczek, unikając rzucania. Przy pracach zachować szczególną ostrożność.
Roboty rozbiórkowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami BHP i p.poż. oraz z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Prace
muszą być wykonywane pod ciągłą kontrolą kierownika robót oraz z zabezpieczeniem budowy
przed wejściem osób postronnych lub pracowników nie uczestniczących w pracach
demontażowych w strefę zagrożenia t.j:
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1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi.
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy rozbierany fragment odłączyć od sieci
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, telefonicznej i innych.
4. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe.
5. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
5.1 Rozbiórki elementów betonowych, i ceglanych
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do
rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające
przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z
wymogami przepisów BHP. Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z
Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane .
Wyburzenia nowych otworów drzwiowych, , wyburzenia na przejścia przewodów instalacji,
części ścianek działowych prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu
mechanicznego.
Przed wykuciem przejść wytyczyć trasy przewodów. W razie kolizji skontaktować się z
projektantem.
Przebicia ścienne nowych otworów, wykonać po uprzednim osadzeniu belek nadproży i
podciągów stalowych.. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wzdłuż ściany odkrywkę
stropu i sprawdzić jak stropu opierają się na w/w ścianie. Należy w trakcie robót budowlanych
podstemplować stropy. Stemplowanie należy wykonać obustronnie, Podciąg należy wykonać po
uprzednim wzmocnieniu ścian , tam gdzie jest projektowane.
5.2 Rozbiórka posadzek
Projektuje się rozbiórkę górnych warstw posadzek w części objętej opracowaniem,
5.3 Wywóz i utylizacja odpadów
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Odpady należy
utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca powinien oczyścić całą strefę objęta robotami
oraz przyległy fragment.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elementy, na których osiadł pył w trakcie
robót rozbiórkowych
Wykonawca odpowiada na własny koszt za wszelki szkody powstałe z jego winy przy pracach
rozbiórkowych i zobowiązany jest do ich natychmiastowej naprawy na własny koszt
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna. Bieżąca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletności wykonania robót, a w tym ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi
świadectwa utylizacji odpadów.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostkami obmiaru są:
- metr kwadratowy [m2] zasypek stropów, pokryć dachowych, elementów z blachy, posadzek i
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stolarki, metr sześcienny [m3] rozebranych elementów betonowych, ścian i (rozumianych jako
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
Cena robót obejmuje:
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z
miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów,
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe)
1. DZ.U.2013 poz 21 Ustawa z dnia 14.12.2012 r o odpadach
2.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz.
285)
4.Dz.U nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE STALOWE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót konstrukcji stalowych i
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie
konstrukcji stalowych oraz w zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują betony zbrojone oraz nie
zbrojone i podbudowy.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
−

Nadproża w ścianie działowej zaprojektowano jako stalowe ze stali St3SX, z 2 ceowników
140 mocowanych półkami do środka

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Prace towarzyszące:
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
-ustawienie rusztowań systemowych
a także pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych .
Robotami tymczasowymi są:
-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie – prace będą prowadzone przy działającym
obiekcie a także inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie
będą przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac.
1.4 Informacje o terenie budowy
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
1.4 .9 Określenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna, a także podanymi poniżej:
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Cement
− Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I „32,5”.
− Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
− Nie dopuszcza sie występowania w cemencie grudek w ilości większej ni, 20%, nie
dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
− Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej,obejmująca:
− Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
− Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
− Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
− Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.
− Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami
prób.
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan.
Stal
Do konstrukcji zastosować:
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002
Ceowniki wg PN-EN 10024:1998
Cweowniki dostarczane są o długościach:
−

do 140 mm - 3 do 13m,

−

powyżej 140 mm – 3 do 15 m

z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m
Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700mm i długościach :
−

dla grubości do 6 mm – 6,0 m

−

dla grubości 8-25 mm- do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy
Bednarka wg PN-76/H-92325
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a). jeśli mieszacza się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Łączniki konstrukcji stalowej
Jako łączniki występują połączenia na śruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
Zaprojektowano nadproża w ścianach istniejących z walcowanych profili stalowych ze stali
St3SX.
Nadproża z ceowników wykonywać poprzez wykucie bruzdy i osadzenie najpierw ceownika po
jednej stronie ściany a następnie wykucie bruzdy i osadzenie ceownika po drugiej stronie ściany.
Oparcia ceowników na murze wykonywać na podlewkach gr. 1.5 do 2.0 cm z zaprawy
cementowej marki 8 MPa. Ceowniki 2ceowniki 140 osadzać półkami do środka
Osadzane ceowników winny być zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpałdowane.
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki
Nieprostoliniowość
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Pręty,

Dopuszczalna odchyłka
0,001 długości
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Skręcenie pręta

blachownice,
słupy części ram
-

Odchyłki płaskości półek ścianek
środników
Wymiary przekroju

-

Przesunięcie środnika
Wygięcie środnika

-

Długość elementu
Wymiar nominalny mm
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

-

lecz nie więcej jak 10 mm
0,002 długości
lecz nie więcej niż 10 mm
2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m
do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm
0,006 wysokości
0,003 wysokości

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy
swobodny
0,5
2,5
1,0
2,5
1,5
2,5
2,0
4,0
3,0
6,0
5,0
10,0
8,0
16,0

Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na
dwa zwoje.
− nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do
łączonych powierzchni.
− - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem
pokryć warstwą smaru.
-śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Belki pełnościenne
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.
Dopuszczania odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż
max. l/l00h. lecz nie więcej niż l0mm, gdzie h- wysokości belki.
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 długości belki
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzeniu podlega:
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1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
4 jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub w elementach
2 połączenia montażowa w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
Badania w czasie robót:
1) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni
2) ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok
3) kontrola warunków wykonywania powłok
4) kontrola procesu nakładania powłok
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostkami obmiaru są:
szt. – dostarczanie i montaż elementów
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien
być zaopatrzony dostarczony materiał Zaświadczenie to powinno zawierać:
a) znak wytwórcy,
b) wielkość
c) gatunek stali
Odbiorom podlegają:
Odbiór po ustawieniu elemntów konstrukcji w położeniu docelowym,
Do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry
zastosowanych materiałów .
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy .
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Zabezpieczenie antykorozyjne
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny,
należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z
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przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
4)Badania odbiorowe powłok malarskich :
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja
projektową oraz specyfikacja techniczną:
Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy , siły krycia i takich
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie spękania
zacieki
Właściwości powłoki takich jak : grubość , przyczepność i porowatość badanych przy użyciu
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO 2178:1998
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
Zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny, o ile miały miejsce
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna oraz:
Normy
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub
i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń
sprężanych.
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-91/M-82342 Śruby y pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.
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PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego
stosowania. Gatunki.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty
i kształtowniki walcowane na gorąco
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ BUDOWLANA - KLUB SENIOR+

16

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ BUDOWLANA - KLUB SENIOR+

17

SST 1.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót murarskich
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- elementów przemurowania lub uzupełnienia istniejących ścian (po wykuciu otworu
drzwiowego) - z cegły pełnej KL15
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262500-6 Roboty murarskie
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
2.1 Cegła budowlana pełna klasy 15 przemurowania, zamurowania -ściany wewnętrzne
Powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić
zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ±
5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości
−

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

−

Masa 4,0-4,5 kg.

−

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych

−

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

−

Wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa.

−

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15 C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu

2.2. Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe" Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane
na budowie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
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przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki .Za zgodą
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Cement w/g PN-EN 197-1:2012 - CEM I „32,5”.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność
do robót.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy:
Zakres zmian wytrzymałości przypisany marce zapraw
Klasa zaprawy

Wytrzymałość

średnia Zakres zmian wytrzymałości

[MPa]

w trakcie badania [MPa]

M1

1

od 1.0 do 1.5

M2

2

od 1,6 do 3,5

M5

5

od 3,6 do 7,5

M10

10

od 7,6 do 15,0

M20

20

od 15,1 do 3

Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka ,
mieszadła
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
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Wymagania ogólne:
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów.
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć
w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C
Mury z cegły pełnej
Spoiny w murach
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10mm
-10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych:
Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.
-jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności
określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy ).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz
wymiarów otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z
dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i
pomiar.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny
zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez
pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do
1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub
poziomnicą wężową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
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y uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż
jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i
przedstawione do badań.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robót obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie ścian, naroży,
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
1) Normy:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodności
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa
murarska
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

TYNKI i OKŁADZINY
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
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1.Część ogólna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót tynkarskich i okładzin
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- Tynków cementowo-wapiennych , gipsowanych i szlifowanych
- Okładzin ściennych z płytek ceramicznych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
Określenia podstawowe
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
Gładź gipsowa – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub – wielowarstwowa o
łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00.
"Wymagania ogólne"
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1.
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Piasek
według PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
Piasek 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,
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe

.

Zaprawy – gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku
powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. . Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu ·w t.j. ok. 3
godzin.
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
Zaprawy wykonywane na budowie
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003.
Płytki ceramiczne
PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodności i znakowanie
- Nasiąkliwość wodna- grupa I ( < 3%) lub II a ( między 3 a 6%)
-Różnice w długości boków w ramach jednej paczki – do 0,5% długości boku
-Krzywizna - do 0,5% długości boku lub długości przekątnej ( w zależności od tego jak przebiega
krzywizna)
-95% płytek musi spełniać założenia estetyczne wzoru
-Kolor i wzór do ustalenia na miejscu – barwy jasne
-Płytki gładkie, półmatowe
- wymiarach ok 30x 60 cm , 20 x 50
-do układania na spoiny gr 2 mm
Klej do układania płytek
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2
Czas otwarty: przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 20 min
Zaprawa do spoinowania
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W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru okładziny ściennej.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. .
Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka ,
mieszadła, przecinarki do płytek .
Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach
o wymuszonym działaniu
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
- Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem..
- Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz+5°C pod warunkiem, że wciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur".
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem Podłoże należy
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą
5.2.2. Podłoże pod gładzie gipsowe
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne
(np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej –odmiany i
kategorii tynku podkładowego
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5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH
5.3. WYKONYWANIA TYNKÓW TRÓJWARSTWOWVCH.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź
-Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
_ w napożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe
perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
5.4 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH.
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych .
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 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
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barwy.
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niS 2 mm
na długości łaty dwumetrowej.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1. MATERIAŁY CERAMICZNE.
Przy odbiorze należy 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 niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym
6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza
elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)
i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę
wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT
Sprawdza się wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w
zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
6.4.2. OPIS BADAŃ
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej
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przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba
krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek
stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób
następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru ścian
wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m
-część konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].
Cena robót obejmuje:
Tynki wewnętrzne
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
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- 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.
Okładziny ścian.
-przygotowanie zaprawy,
-przygotowanie podłoża,
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie
-ustawienie i rozbiórką rusztowań
-wykonanie okładziny
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, -reperacje tynków,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór
międzyoperacyjny).
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania
wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
2) Normy:
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odnbiorze
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz płyt gipsowo – kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i
podstawowe zasady tynkowania wnętrz
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i
sprawdzenie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzaności
wodnej
PN-EN ISO 10545-12:1999P Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inż.arch. Marta Heigel -Kleka
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SST 1.6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PODŁOŻA I POSADZKI
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ BUDOWLANA - KLUB SENIOR+

36

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ BUDOWLANA - KLUB SENIOR+

37
Część 1
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji pokrywania podłóg i ścian,
kładzenia i wykładania podłóg, kładzenia wykładzin elastycznych przewidzianych do
wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
− Układanie posadzek z tworzywa
− wylewanie warstwy samopoziomującej gr 5 do 7 mm pod wykładzinę z tworzywa
− ułożenie płyty podłogowej ognioodpornej w klasie EI60 w atestowanym systemie
(przykładowo 2x płyta gipsowo – włóknowa Rigidur).
− Ułożenie płyty OSB gr 0,6 do 2,2 cm (grubość dostosować do różnic w posadzce) na
istniejących deskach podłogowych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
2. Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych
Wykładzina obiektowa - heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC trudnozapalna,
zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostępna w
wielu kolorach.
−Warstwa użytkowa wg EN 429; min. 0.8mm
−Grubość całkowita wg EN 428; min. 2,00mm
−Odporność na ścieranie wg EN 660; Grupa T
−Wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień; „Bfl-s1”
−Antypoślizgowa klasa; DS, R9
−Wgniecenie resztkowe wg EN 433; ≤ 0,05 mm
−Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6
−Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815; ≤ 2 kV- antystatyczna
−Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój
−Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C
−Homogeniczna wykładzina

PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, trudnozapalna
dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostępna w wielu kolorach.
− grubość

wykładziny -całkowita i warstwy użytkowej – min. 2 mm
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Zabezpieczenie poliuretanowe
Grupa ścieralności EN-660-2 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1
Właściwości antypoślizgowe
−Antypoślizgowa klasa; DS, R9
Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.
Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 min. 6
Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność /C
Odporność na rozwój bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwój
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Do układania wykładzin z tworzywa potrzebne jest użycie specjalnej
maszyny frezującej.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYKŁADZINY.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkład betonowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz powinien mieć wykonane szczeliny
dylatacyjne
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie l2MPa, na
zginanie -3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieć
wymiary nie większe niż 5*6m.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niższa niż 5 °C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w
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dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
wodą.
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki , tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów
itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny z tworzywa.
Przy podkładach cementowych stosować masy wygładzające (samopoziomujące) przeznaczone
do stosowania pod wykładziny elastyczne.
Podłoża z płyt wiórowych i płyt gipsowo-kartonowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa można przystąpić po całkowitym
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży:
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 18°C i powinna
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykładziny z tworzywa i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachować
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny
kolejno sąsiednimi numerami rolek.
W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak,
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.
-Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać,
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp.
spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do
przygotowania podłoża używać tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być
wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
Arkusze z tworzywa należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fałd, pęcherzy, odstających brzegów.
.Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów.
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże
powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle)
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. Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy
układane są wzory.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykładzin z tworzywa należy przy ścianach wykończyć cokolikami z materiału
posadzki. Cokoliki powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.
Wzdłuż ścian pomieszczeń wykonać pas szer. Ok. 40 cm z wykładziny w kolorze
ciemniejszym niż pozostała posadzka. Również ciemniejsza wykładzina powinna się
znaleźć na cokoliku. Na korytarzach wspawać ozdobne, proste elementy
Łączenie
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów
spawalniczych.
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy
pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej niż na 3/4 grubości
wykładziny. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego,
należy "zespawać" brzegi za pomocą sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu.
Kontrola
Po instalacji należy upewnić się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione.
Upewnij się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i
czy łączenia są ciągłe.
Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona
najwcześniej 6 tygodni po montażu.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
6.1 Przy wykładzin podłogowych wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem .
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza
i czy łączenia są ciągłe.
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza
i czy łączenia są ciągłe.
Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona
najwcześniej 6 tygodni po montażu.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena robót obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie posadzek i położenie wykładzin oraz płytek ceramicznych
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Odbiór podłoży powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
Odbiór gotowych posadzek powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1
mm, a szerokości spoin -za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nalezy
wykonać przez ocenę wzrokową.
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
3) Normy:
PN-EN-206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004
Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1: Beton. Część 1: Wymagania
właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą
opadu stożka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą
Vebe.
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia zagęszczalności.
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą
stolika rozpływowego.
PN-88/B-06250
Beton zwykły
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie i
siły łamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgłebne
scieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na pekniecia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych rónic barwy.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych
klejów i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót stolarki i ślusarki
okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
montażu:
- drzwi i okien wewnętrznych z PCV
- ścianek przeszklonych -naświetli
-drzwi drewnianych

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy

2.1 DRZWI, OKNA
Drewniane

Pozostawia się istniejące drzwi. Z istniejących drzwi zaleca się w miarę możliwości finansowych
zdjąć chemicznie stare powłoki zabezpieczające, następnie mechanicznie oczyścić drzwi
papierem ściernym o różnej gradacji do uzyskania oczyszczonej warstwy drewna. Większe
ubytki w drewnie uzupełnić poprzez wymianę całych uszkodzonych elementów z desek,
natomiast mniejsze ubytki uzupełnić kitem szpachlowym.
W razie konieczności (po demontażu progów) , celu likwidacji prześwitu należy na drzwi od
spodu nabić listwę drewnianą .
We wszystkich drzwiach istniejących i projektowych zamontować system jednego klucza.
W drzwiach wejściowych zamontować samozamykacz oraz dzwonek i zamek zatrzaskowy
(gałkę pełniącą rolę uchwytu a nie otwierania drzwi).
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W drzwiach zamontować klamki
Uwaga:
Podano typowe wymiary skrzydeł drzwi. Ponieważ drzwi są wykonywane przez różnych
producentów w wymiarach różniących się od siebie, przed wykonaniem otworów upewnić
się u producenta, że należy wykonać otwór o podanych wymiarach.
OKNA
Zaprojektowano okna zewnętrzne i 1 drzwi balkonowe z tworzywa w kolorze białym, uchylno
rozwieralne, z szybą zespoloną ,ciepłochłonną o współczynniku Ug <= 0,7 w/(m2k),
współczynnik gn <=0,35.Szyby przeźroczyste - neutralne zabarwienie . Szklenie szkłem
przezroczystym bezpiecznym, laminowanym. Współczynnik całego okna Ug<= 0,9 w/(m2k)
Okna muszą zapewnić możliwość napływu powietrza – dlatego też w każdym skrzydle okna
zamontować po jedynym nawiewniku ciśnieniowym.
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano mniejsze okno niż istniejące – zgodnie z zestawienie
okien.
Wszystkie okna wstawiane są pod istniejącymi nadprożami, Przed zamówienie okien
wymiary sprawdzić na budowie, ponieważ część okien wstawiana jest w istniejące otwory.
W pomieszczeniu WC nr 3.2 ścianka oddzielająca kabinę od przedsionka nie została wykonana
do pełnej wysokości.
Projektuje się nad istniejącą ścianą wstawić przeszklenie –naświetle - okno stałe, pojedynczo
szklone w ramie drewnianej lub PCV ( bez wymogów cieplnych).
W miarę możliwości finansowych projektuje się wykonać rolety wewnętrzne .
W sali nr 3.6. pomieszczenie klubowe roleta umożliwiająca zaciemnienie pomieszczenia,
W pozostałych pomieszczeniach - rolety z folii refleksyjnej, odbijające promienie słoneczne,
zatrzymujące min. 70 % energii słonecznej, nie zaciemniając przy tym pomieszczenia. Kolor do
uzgodnienia z Użytkownikiem.
2.2. OKUCIA BUDOWLANE.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3 SZKŁO
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.
W oknach - Szyby przeźroczyste, neutralne zabarwienie współczynniki k=1,0, szyba bezpieczna
laminowana.
W części drzwi ścianek przeszklonych –naświetla. Szyby laminowane
2.4 ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
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Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych -nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony
pomieszczenia.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
5.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEZY.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi poniżej.

Wymiary zewnętrzne

Liczba punktów

Rozmieszczenie
punktów zamocowań

wysokość szerokość
zamocowań w
nadprożu i progu na
stojaka

do 150

4

nie mocuje się

po 2

150 do 200

6

po 2

po 2
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Wymiary zewnętrzne

Liczba punktów

Rozmieszczenie
punktów zamocowań

wysokość szerokość
zamocowań w
nadprożu i progu na
stojaka

powyżej 200

8

po 3

po 2

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem
syntetycznym (ftalowym).
5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI.
Osadzanie stolarki drzwiowej
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie,
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzydłami +2 +2
-między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
5.3. POWŁOKI MALARSKIE.
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Ocena jakości powinna obejmować :
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka).
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Cena j obejmuje co najmniej.:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione powyżej
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci
oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjnosc od dzwieków
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziaływania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc - Wymagania i
klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zasłony - Kuloodpornosc - Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Wymagania i
klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na włamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na próby włamania recznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne własciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Czesc 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne własciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie
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współczynnika przenikania ciepła – Czesc 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalnosc powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelnosc – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciaenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odpornosc na obciaenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałosc mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 2: Metoda badania liniowej siły sciskajacej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian osłonowych – Czesc 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego
po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne własciwosci uytkowe okien i drzwi – Okreslanie
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc 1: Kompletne okna i
drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne własciwosci uytkowe okien i drzwi – Okreslanie
współczynnika przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej – Czesc 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miekkim i ciekim – Metoda badania,
wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja własciwosci mechanicznych – Obciaenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Wymagania i
klasyfikacja – Czesc 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Wymagania i
klasyfikacja – Czesc 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Metoda badania –
Czesc 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje – Odpornosc na wybuch – Metoda badania –
Czesc 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie własciwosci elementów/wyrobów
do wentylacji mieszkan – Czesc 1: Urzadzenia do przepływu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej połaczone z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i swiatła – Czesc 1:
Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwsłonecznej powiazane z oszkleniem –
Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i
swiatła – Czesc 2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie sie pomiedzy dwoma rónymi klimatami –
Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków – Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
– Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badan oddziaływania ognia zewnetrznego
na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na obciażenia w płaszczyznie skrzydła.
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, własciwosci eksploatacyjne – Czesc
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez własciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
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dzwieków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statycznych – Obciaenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczen w
budynkach – Izolacyjnosc akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementów budowlanych – Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.

Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
- położenie sufitu podwieszanego w części pomieszczeń z płyt GK na profilach metalowych
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,
2.2. PŁYTY GIPSOWE
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostałych pomieszczeniach – zwykłe.
Podstawowe wymiary:
-szerokość 1200mm
-długość od 2000mm do 3000mm
-ciężar około 10,8kg/m2
2.3. MASY SZPACHLOWE
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa
. Urabialność ok.60min
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza
75%
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2.6. INNE
Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedłużonym czasie
wiązania i zwiększonej przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzeń powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych
powierzchni płyt.
Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami i
zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjęto taśmy spoinowe
z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 40- 50 mm.
Narożniki ochronne - do zabezpieczenia zewnętrznych narożników ścian przyjęto narożniki
perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego.
Materiały izolacyjne - w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej i termicznej ścian z płyt gk przyjęto wełnę mineralną o gęstości 80 kg/m3.
Taśma do uszczelnień akustycznych - przyjęto taśmę z elastycznego tworzywa spienionego,
samoprzylepna. Należy ją zastosować na styku profilu "C" i "U" z podłożem.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH I ŚCIANEK
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą
wilgotność powietrza.
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji
4. zamocowanie profili głównych podłużnych
5. montaż profili poprzecznych
6. ułożenie izolacji
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą
wkrętów co 15 cm.
8. poszpachlować spoiny.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
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krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK
Ruszt konstrukcji nośnej
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt — nazywanej w dalszej części „warstwą
nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje
się rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o
paru podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej
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konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie
antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane
do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
− do profili stalowych blachowkrętami.
−

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubość płyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozpiętość : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podłużny 420
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.
6.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt.
Podłoże powinno być zlicowane. Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów
podwieszonych
6.1 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2 Odbiór robót
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywne wyniki
6.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
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b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych
założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po
wierzchni :
Odchylenia powierzchni powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenia powierzchni powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od
linii prostej - nie większa niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na całej długości 2 mb
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 1,5 mm na 1 mb na
1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i
ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej są belkami, ścianami itp.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie większa niż
2 mm
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
Cena robót obejmuje minimum:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA
Płyty gipsowo-kartonowe, materiały sufitu podwieszonego i materiały pomocnicze powinny
mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do konstrukcji
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej
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- pomiar tych odchyleń
- ocenę jakości szpachlowania spoin
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Normy:
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu
do betonów i zapraw
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo Ogólne. Arkady 1988 r.
Opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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SST 1.9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotyczących realizacji robót malarskich
przewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania
jako część dokumentów przetargowych i
kontraktowych.
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Prace remontowo – adaptacyjne w części pomieszczeń na III piętrze w budynku PCK przy al.
Wojska Polskiego 63 w Szczecinie z przeznaczeniem na działalność Klubu „Senior+
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót :
-Malowanie tynków cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podłoży

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
2.

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów budowlanych

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00.
"Wymagania ogólne"
2.1. WODA
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.
2.2. SPOIWA BEZWODNE
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej,
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadać wymaganiom normy lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. ROZCIEŃCZALNIKI.
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W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-wodę -do farb wapiennych i emulsyjnych
-terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby epoksydowe
Wg świadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność -6-8
m2/dm3 czas schnięcia -12h
2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe odpornośc na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C81517.
Uwaga! Specjalne wymagania – malowanie farbą odporną na działanie środków
dezynfekcyjnych i o farbą o własnościach bakteriostatycznych w części pomieszczeń
Wymagania dla farb:
- odporność na ścieranie – zgodnie z określoną klasą
-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 S
stopnia wyschnięcia -max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny -gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość-100 -120 ltm
- przyczepność do podłoża -1 stopień,
- elastyczność -zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,
- 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 może występować
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spęcherzenie powłoki.
2.5.6. Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby środkiem gruntującym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. "Wymagania ogólne" Roboty można
wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.
Wymagania ogólne:
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Przy malowaniu
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niS +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
. całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
. całkowitym ułożeniu posadzek,
. usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Uwaga! Wydzielić kolorystycznie poszczególne oddziały
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
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Podłoże 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 należy odbić, a rysy
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny
być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu
farby podkładowej.
5.2. GRUNTOWANIE.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH
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.
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 należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
7. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
. sprawdzenie wyglądu powierzchni,
. sprawdzenie wsiąkliwości,
. sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
. 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.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 80 %.
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 .
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.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne"
Cena robót obejmuje co najmniej:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
8.1. 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. podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
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.
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9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na
mokro i ich podatność na czyszczenie
PN-EN ISO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej
nowych prac renowacji.
PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300 Fraby lateksow
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo oaólne. Arkady 1988 r.
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