SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Zadanie : Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie
SPIS TREŚCI:
3/B.01.– Roboty ziemne
3/B.02. – Roboty betonowe i żelbetowe
3/B.03. – Roboty murowe
3/B.04. – Roboty ciesielskie
3/B.05. – Wykonywanie pokryć dachowych
3/B.06. – Roboty tynkarskie
3/B.07. – Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
3/B.08. – Roboty malarskie dla robót wewnętrznych
3/B.09. – Pokrywanie podłóg i ścian płytkami
3/B.10. – Instalacja wodno-kanalizacyjna
3/B.11. – Instalacja wentylacji i ogrzewania
3/B.12. – Roboty montażowe w zakresie instalacji elektrycznych
3/B.13. – Roboty stolarki okiennej i drzwiowej
4/B.01 - Utwardzenie terenu: opaska przy budynku
5/B.01 - Izolacja ( przepona ) ścian zewnętrznych
6/B.01 - Tynk renowacyjny wewnętrzny do wysokości 120 cm
Uwaga:
Niniejsze specyfikacje techniczne stanowią uzupełnienie przedmiarów robót z opisami;
kosztorysow i powinny być rozpatrywane łącznie z wymienionymi
dokumentami.

SST 3/B.01–ROBOTY ZIEMNE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót ziemnych.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe
- wykonanie wykopów pod utwardzenie terenu kostka brukową
- wykonanie wykopów pod przyłącze kanalizacyjne i do szamba

1.2. MATERIAŁY
Grunt z wykopów należy wywieźć na gminne wysypisko śmieci lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora.
3. SPRZĘT.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
Do wykonywania robót ziemnych stosować:
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych-w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowawcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu

- spycharki
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami SST.
4. TRANSPORT.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Załadunek koparką, ładowarką lub ręczny.
Wywóz samochodem samowyładowczym do ustalonego z Inwestorem miejsca składowania.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie robót
ziemnych.
Wykopy pod ławy fundamentowe oraz utwardzenie terenu wykonać przy pomocy koparki lub ręcznie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Kontrola wykonania wykopów polegać będzie na:
- sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu,
- zagęszczeniu zasypanego wykopu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 m3, 1mp, 1 m2, 1 szt, 1 mb, t.
Obmiar robót obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.3.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robót zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Podstawą odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów częściowych,
b) dziennik budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2,
1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Arkady 1989.
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze. PN74/B-02480 Grunty budowlane Podział, nazwy, symbole, określenia

SST 3/B.02 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót betonowych i żelbetowych
związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i odbiór robót.
Zakres prac:
- wykonanie ław fundamentowych betonowych pod ścianę działową w sali świetlicy
- wykonanie ław oporowych pod obrzeża betonowe.

2. MATERIAŁY
Beton C16/20, C12/15, stal A-III i A-I.

3. SPRZĘT
Betoniarka samojezdna, taczka, łopaty, piła tarczowa do drewna, piła do drewna ręczna, młotek

4. TRANSPORT
Beton towarowy transportowany przy pomocy betoniarki samojezdnej
Zbrojenie wykonane w warsztacie transportowane samochodem skrzyniowym

5. WYKONANIE ROBÓT
Ławy wylać na miejscu budowy w uprzednio przygotowanym deskowaniu.
Zbrojenie ułożyć zachowując wymagane otuliny.
Beton w trakcie wylewania zawibrować.
Po wylaniu beton pielęgnować.
Zbrojenie wykonać w warsztacie wg schematu:
-przygotowanie zbrojenia
-czyszczenie prętów
-prostowanie
-ciecie
do montażu prętów głównych stosować drut wiązałkowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu:
- wykonania deskowania,
- ułożeniu zbrojenia,
- sprawdzeniu klasy betonu
- sprawdzeniu gatunku stali oraz stanu technicznego prętów pod względem ich zanieczyszczenia,
wymiarów

7.OBMIAR.
Ilość wylanego betonu mierzona będzie w m3
Ilość wykonanego zbrojenia mierzona będzie w kg

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót dokona inspektor na podstawie dokumentacji budowy.
- sprawdzeniu wymiarów ,
- sprawdzenie posadowienia

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
ITD -150-6935-2/1991 Pręty zbrojeniowe

SST 3/B.03 –ROBOTY MUROWE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót murowych.
Zakres robót obejmuje:
- ustawienie rusztowań
- transport materiałów
- przygotowanie zapraw
- wykonanie przegród pionowych:
• ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm na zaprawie cementowowapiennej w pomieszczeniu sali

• Dostawa i montaż ścianek giszetowych ( z powłoką wodoochronną ) wysokości 220 cm ,
grubości 5cm , z drzwiami 80 cm, nawiewem i okuciami ; kolor ciemny buk

2. MATERIAŁY
-bloczki betonowe gr 15cm
-nadproża prefabrykowane N19
- ścianki giszetowe gotowe wydzielające boksy wc
-zaprawa ciepłochronna, zaprawa cementowa, zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-90/B14501
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, Przygotowanie zaprawy
Przygotowanie zaprawy
-zaprawy budowlane cementowo-wapienne
-marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
Budowlane zwykłe”
-przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
-zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin
-do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701
„Cement powszechnego użytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru można stosować cement z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 st. C.
-do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć niejednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczeń obcych.
3. SPRZĘT.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
Do wykonywania robót murowych stosować:
skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomica, łaty kierujące, betoniarka, wiadra.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST.
4. TRANSPORT.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Załadunek ręczny, samochód skrzyniowy, taczki
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zwilgoceniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zwilgoceniem. Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewożone i składowane na paletach.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
- przy wznoszeniu murów należy zachować prawidłowe wiązania bloczków
- jednakową grubość spoin oraz zgodność z rysunkami konstrukcyjnymi w pełnym zakresie
- mury wykonuje się pasami o wysokości 1-1,2m, wznosząc je równomiernie
- wszelkie wnęki i bruzdy wykonuje się równocześnie ze wznoszeniem murów
- w przypadku murów tynkowanych tradycyjnie należy pozostawić nie zapełnione spoiny
Pierwszą warstwę bloczków układamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3
rozpoczynając murowanie od narożników. Każdy wmurowany bloczek wymaga wypoziomowania.
Jego położenie sprawdzamy poziomnicą i w razie konieczności regulujemy za pomocą gumowego
młotka.
Szczególnie ważne jest dokładne wypoziomowanie narożników i pozostałych bloczków pierwszej
warstwy. Linie prawidłowego ułożenia bloczków wyznaczamy a pomocą sznurka murarskiego
rozciągniętego pomiędzy narożnikami ściany. Ułatwi nam to uzupełniane warstwy następnymi
bloczkami. W trakcie układania kolejnych bloczków koniecznie musimy sprawdzać ich
wypoziomowanie. Do cięcia bloczków używamy piły ręcznej z ząbkami widiowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Kontrola wykonania polegać będzie na:
-kontrola jakości zastosowanych materiałów
-sprawdzenie jakości zapraw,
-sprawdzenie odchyłek wykonanych ścian
7. OBMIAR ROBÓT.
Ilość wykonanego muru mierzona będzie w m2
8. ODBIÓR ROBÓT.
Badania przegród pionowych należy przeprowadzać w oparciu o wymagania zawarte w normie PN87/B-03002 p.6.3. i powinny obejmować badania:
- zgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości połączenia ścian,
- wykonania przerw dylatacyjnych,
- dopuszczalnych odchyłek.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Jeśli w projekcie nie podano
inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 20mm w pionie na wysokości
kondygnacji, 20mm w poziomie w osiach ścian nad i pod stropem
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Arkady 1989.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe, Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-74/B-3000 Cement portlandzki

SST 3/B.04 –ROBOTY CIESIELSKIE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich
związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót ciesielskich.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie deskowanie ław , wyrównanie więżby dachowej pod łacenie pokrycia
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót ciesielskich przewiduje się użycie drewna litego.
W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna.
Konstrukcje drewniane należy projektować i zabezpieczać środkami przeciwogniowymi, opóźniającymi
czas zapłonu, odpowiednio do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Drewno powinno albo mieć naturalną trwałość na korozje biologiczną zgodnie z PN-EN 350-2 dla
poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PrPN-EN 335-3),
albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i
od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać:

a) 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
W celu zapewnienia właściwej trwałości konstrukcji należy uwzględniać następujące czynniki:
- warunki użytkowania konstrukcji w trakcie wymaganego okresu przydatności użytkowej,
- kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji,
- oczekiwane warunki środowiskowe,
- skład, właściwości i zachowanie się materiałów,
- kształt elementów i ich szczegóły konstrukcyjne,
- jakość wykonania i poziom kontroli,
- środki ochrony. Tarcica.
Na wykonanie uzupełnienie deskowania połaci dachowej należy zastosować tarcicę z drewna
iglastego
klasy II grubości 25 mm, zabezpieczona środkiem ognioochronnym i grzybobójczym.
Łączniki.
Łączniki metalowe i inne łączniki konstrukcyjne powinny być, tam gdzie jest to niezbędne, wykonane z
materiałów odpornych na korozję albo być zabezpieczone przed korozją zgodnie z wymaganiami
objętymi odpowiednimi przepisami.

3. SPRZĘT.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
Do wykonywania robót murowych stosować:
Sprzęt do wykonania robót ciesielskich.
-piła tarczowa,
-wiertarka,
-dłuta ciesielskie,
- wciągarka,
- łapki ciesielskie,
- młotki ciesielskie.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST.
4. TRANSPORT.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Załadunek ręczny, samochód skrzyniowy, taczki
Rusztowania, dźwigi, wciągarki
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
Dla dachu elementy z drewna klasy C30 (K27) o wilgotności nie większej niż 12%.
Przyjęto klasę użytkowania 2 co oznacza że, minimalne zabezpieczenie przed korozją materiałów do
połączeń należy stosować stal ocynkowaną. Zaleca się stosowanie złączy ciesielskich, wykonanych
ze stali szlachetnej.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem przez
impregnację preparatami takimi jak „Intox S”, Fobos M-2 wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
Impregnację środkiem drewnoochronnym do granic materiału trudno zapalnego.
Dodatkowo elementy drewniane zewnętrzne malować kilkakrotnie drewnochronem w kolorze
orzechowym
Dla umożliwienia dostępu do przestrzeni stropodachu zamontować w suficie wyłaz 90x90 cm z
uchwytem ,mocowany na zawiasach do ramy drewnianej , miejsce zamontowania zostanie ustalone z
użytkownikiem sali na etapie prowadzonego remontu
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Kontrola wykonania wykopów polegać będzie na:
- kontrola przekrojów i ich rozmieszczenia z dokumentacją techniczną
-kontrola jakości zastosowanych materiałów
-sprawdzenie jakości i wilgotności drewna,
-sprawdzenie odchyłek wykonanej konstrukcji
7. OBMIAR ROBÓT.

Ilość wykonanej konstrukcji mierzona będzie w m2 pow. dachu, m3 drewna
8. ODBIÓR ROBÓT.
Wymagania ogólne odbioru robót zawarte w ST „Wymagania ogólne” powinny obejmować badania:
- zgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości połączenia elementów,
- wykonania przerw dylatacyjnych,
- dopuszczalnych odchyłek.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Arkady 1989.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia
ataku
biologicznego - Postanowienia ogólne.
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia
ataku
biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna
litego
-Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna
mających znaczenie w Europie.
PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
środkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony.
PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Określanie wytrzymałości na docisk do
podłoża dla łączników trzpieniowych.
PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości
mechanicznych i gęstości.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.
PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Określanie momentu uplastycznienia
gwoździ.
PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego
Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia.
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczących
sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną.
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących.
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien.
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne - Ogólne zasady
określania
wytrzymałości i odkształcalności.

SST 3/B.05 –WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania
pokrycia dachowego związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór pokrycia dachowego.
Zakres robót obejmuje:
- pokrycie dachu budynku zaplecza sportowego blachodachówką wraz z folią dachową
- wykonanie obróbek blacharskich i przejść wentylacji przez pokrycie dachowe
- wykonanie rynien i rur spustowych : montaż elementów tytancynk z odzysku
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez z
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB (Instytut Techniki Budowlanej)
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową –
równą warstwą cynku (275 g/m 2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i
zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa, powinna odpowiadać normie PN-EN 988 . Grubości blachy 0,60 0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub taśma o szerokości 0,2-1,0 m.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi
25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową,
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości
arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.
3. SPRZĘT.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami SST.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki

transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok
siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
Przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi)
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych około 20
mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub
kitem asfaltowym,
-w podkładzie powinny być osaczone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujących

zaleceń
-łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,
-pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem
odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
5.3. Pokrycia z blachy dachówkowej
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
Krycie blachą dachówkową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci
podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.
Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ
dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach dachówkowych należy stosować przy pochyleniach
mniejszych niż 55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości
spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast
uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku
pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu
poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym niż 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. Długość
zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci

większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%.
Do mocowania blach dachówkowych do łat należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować
w każdej bruździe blachy.
5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.9.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.9.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B94702:1999.
5.9.11. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane
w elementy wieloczłonowe
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przez przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN80/B-10240 p.4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-En 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000, PN-EN 988 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.
b) Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostką obmiarowi robót jest:
- dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m 2,
- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rury i rynny spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.
7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.2.1. badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią, a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu
b) jakości zastosowanych materiałów
c) dokładności wykonania pokrycia
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia
c) zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sięga zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi . Rury
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów dla budownictwa.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN*506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SST 3/B.06 –ROBOTY TYNKARSKIE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich
związanych z wykonaniem zadania p.n. „ Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót tynkarskich.
Zakres robót obejmuje:
-wykonania tynków wewnętrznych
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. MATERIAŁY
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-90/B-14501
„Zaprawy Budowlane zwykłe” lub aprobata techniczną.
2.1 Piasek.

Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, w szczególność:
- nie zawierać domieszek organicznych,
-zawierać różne frakcje, tj. drobnoziarnistą - 0,25-0,5 mm, średnioziarnistą 0,5-1,0 mm,gruboziarnistą
1,0-2,0mm,
-do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty
2.2 Cement.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać cementu portlandzkiego spełniającego wymagania
normy: PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku”.
2.3. Wapno.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy używać wapna suchogaszonego, które należy zlasować
minimum dobę przed przygotowaniem zaprawy.
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń obcych.
Alternatywnie można wykonywa tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowane w workach
25 kg.
3. SPRZĘT.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
Do robót tynkarskich używa się : -mieszarkę do zapraw, -agregat tynkarski,
4. TRANSPORT.
Cement, wapno bądź gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiały wrażliwe na zawilgocenie należy
przewozić krytymi środkami transportu bądź na paletach zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
Kruszywo można przewozić odkrytymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
• Tynkować należy przy temperaturze powyżej 50C.
• Świeże tynki należy chronić przed wysychaniem.
• Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny być nośne, wolne od pyłu i kurzu oraz bez tłustych
plam.
• Wszelkie ubytki w ścianach należy uzupełnić.
• Zasadą wykonania tynków wielowarstwowych jest stosowanie zapraw niższej marki na kolejne
warstwy tynku .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Podstawą odbioru technicznego tynków są następujące badania:
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,
-sprawdzenie materiałów,
-sprawdzenie podłoży,
-sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
-sprawdzenie grubości tynku,
-sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych,
-sprawdzenie wykończenia naroży, krawędzi i styków z innym podłożem.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Dla robót tynkarskich jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. dały pozytywne wyniki.
Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania tynku nie powinny przekraczać:
2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
P-88/B-32250 Materiały budowlane. Wody do betonów i zapraw.
PN-B-30020-1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Cementy powszechnego użytku
PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczące zapraw do murów - cz. 1 zaprawa tynkarska

SST 3/B.07 –OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH SUCHE
TYNKI GIPSOWE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów
podwieszonych związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót sufitów z płyt gk.
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych 1x wodoodpornych ,na
ruszcie metalowym w pom. sanitarnym i przygotowalni
- obudowa stropodachu sali głównej i sceny płytami GKF( ognioodpornymi ) 2x
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Wymagania GKB zwykła, GKFognioodporna ,GKBI wodoodporna, GKFIwodo- i ognioodporna
02 03 | 04 | 05 | 06
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego , karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5
szerokość 1200 (+0; -5,0)
długość [2000^3000] (+0; -6)
Wymiary i tolerancje [mm]
prostopadłość różnica w długości przekątnych <5
9,5 <9,5 - - 12,5 <12,5 11,0^13,0 <12,5 11^13,0
15,0 <15,0 13,5^16,0 <15,0 13,5^15,0
Masa 1m2 płyty o grubości
[kg]>18,0 <18,0 16,0^19,0 - Wilgotność [%] <10,0
Trwałość struktury przy opalaniu
[min.]- >20 - >20
Nasiąkliwość [%] - - <10 <10
napis na tylnej stronie płyty nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ; data produkcji kolor kartonu
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
Oznakowanie barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
-Sprzęt do wykonywania suchych tynków
-Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT.
-Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem płaskim podkładzie.
- Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. -- Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m 2 płyt o grubości 12,5 mm lub
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.
- Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”.
5.1 .Warunki przystąpienia do robót
-Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy,osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
-Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
-Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści
się w granicach od 60 do 80%.
-Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.2.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 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.
5.3 Sufity na ruszcie stalowym
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia,
dokonuje
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych
(60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili
UD27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Grubość płyty gipsowokartonowej [mm]: 9,5 ; 12,5; 15 mm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Badania w czasie wykonywania robót:
6.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B79405 „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.
6.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Dla robót jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT.
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
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie 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 dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większa niż 2
mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb; nie większe niż 1,5
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości oraz nie więcej
niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o.,
Szarbków 73, 28-400 Pińczów.Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w
budownictwie” - wydanie IV - Kraków1996

SST 3/B.08 –ROBOTY MALARSKIE DLA ROBÓT WEWNĘTRZNYCH
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich
związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót malarskich.
Zakres robót obejmuje:
-malowanie ścian farbami emulsyjnymi, akrylowymi itp.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.
muru,tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania
mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materiałów
Materiały do malowania wnętrz obiektu.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy zastosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Materiały do
malowania zewnętrznych powierzchni obiektu.
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektu należy zastosować:
• farby na spoiwach:
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót malarskich należy
stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników
farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT.
Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,
wyłączniki itp.),
-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
-wykonaniu tzw. białego montażu,
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokołów,
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża,w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą, 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej,6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych ,4
•Tynki zwykłe
1.Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia,tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej powierzchni.
2.Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów
solnych).
3.Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości,podanych j/w

4.Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
•Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
• Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę
techniczną.
• Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich
zewnętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
• Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
• Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 80%.
• Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
• Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka
od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru.
• Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m 2, czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,
Wymagania dotyczące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb
mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać po otrzymaniu
protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
-tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
•Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
•Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać
czystej szmatki.
•Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Badania materiałów
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a)w przypadku farb ciekłych:
•skoagulowane spoiwo,
•nieroztarte pigmenty,
•grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
•kożuch,
•ślady pleśni,
•trwały, nie dający się wymieszać osad,

•nadmierne, utrzymujące się spienienie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
•ślady pleśni,
•zbrylenie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie
wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie
powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Dla robót jednostką obmiarową jest m2
8. ODBIÓR ROBÓT.
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 .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

SST 3/B.09 –POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN PŁYTKAMI
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania
podłóg i ścian płytkami związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające
na
celu wykonanie i odbiór płytkarskich.
Zakres robót obejmuje:
•wykonanie posadzek z płytek gresowych w pom. sanitarnym; przygotowalni oraz sali głównej (
po obwodzie sali ))
•wykonanie parkietu dębowego 19 mm na kleju poliuretanowym ( wewnątrz areny sali )
•obłożenie ścian murowanych w pom. sanitarnym płytkami glazurowanymi
•obłożenie ścian płytkami j/w pomieszczenia przygotowalni do wysokości 160m
•obłożenie cokolika sali głownej płytkami gresowymi 10 cm , w kolorze posadzek
drewnopodobnych

2. MATERIAŁY
Zagadnienia ogólne
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaje materiałów
•Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
•Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%.
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa B IIa.
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%.
Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.
Grupa B III.
• Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
• Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
•Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
.3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT.
Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT.

Warunki przystąpienia do robót
•Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,
-roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
-wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
• Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
• Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
•Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie wykładziny
Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubości minimum 50
mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem - 25 mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami
i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10
m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
50 x 50 mm - 3 mm
100 x 100 mm - 4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm – 10 m
400 x 400 mm - - 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się
dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm - około 2 mm od 100 do 200 mm - około 3 mm
- od 200 do 600 mm - około 4 mm
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być
także płytki.
Wykonanie okładzin
Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
podłoża betonowe otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych płyty gipsowo kartonowe.
• Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoża.
• Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
• Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi.
•W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
•W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).
•W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na
długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
•Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa
się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
• Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową.
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu
płytek.
• Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
• Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
•Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt wykonanie wykładzin
•Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 2 lub pozwolić na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
•Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
• Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
• Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
• Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
• Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. •Zalecane
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w w pkt. wykonanie wykładzin
• Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
•W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
• Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
• Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
•W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą
mokrym pędzlem.
•Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z
naklejoną gładką gąbką.
•Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
• Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
• Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrową łatę,
-sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
-sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
-sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem,
-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m 2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z
dokładnością do 0,5 mm
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
-grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,
-spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
-szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
-listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin
dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
-grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2
mm na długości 2 m,
-odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
-spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i
3 mm na długości całej okładziny,
-elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Dla robót jednostką obmiarową jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT.

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 .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa
B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa AI.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa.
Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A
IIa.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II
b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II.b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą
pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:200 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na
zginanie i
ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990
rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny
z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

SST 3/B.10 –INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
wodno-kanalizacyjnych związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót wodno-kanalizacyjnych.
Zakres robót obejmuje:
•wykonanie instalacji wody zimnej z przewodów PP
• wykonanie instalacji wody ciepłej PP( od podgrzewacza cwu 100 l) do zlewu i umywalek
• wykonanie instalacji kanalizacji ( podposadzkowa 110mm, odpływowa 50mm,75 mm )z
przewodów pvc
•montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce 80 cm w pom. przygotowalni , montaż
umywalek 55 cm szt.3, montaż 2 szt. muszli kompakt , zawory czerpalne ,przelotowe i zwrotne
• montaż w pom. przygotowalni podgrzewacza ciepłej wody 80 l typ pojemnościowy
• przyłącze kanalizacyjne do szamba pvc 160mm
• dostarczenie i montaż szamba ( zbiornik bezodpływowy ) PE 4,50m3
• dostarczenie i montaż podgrzewacza wody o pojemności 100l, pojemnościowy ,cylindryczny
wraz z wykonaniem oddzielnego zasilania 3x2,5mm2 , w brużdzie z zaprawieniem , odcinek od
tablicy głównej do przygotowalni : ca 19,5 mb

2. MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
4. TRANSPORT.
Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z technologią przedmiaru robót oraz
przy spełnieniu wymagań przepisów techniczno-budowlanych.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych możliwość
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli
prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez
przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego
wykonane
są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej, powinny być
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją .
Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się niestosowanie
izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej, jeżeli:
a) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni
podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,
b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej określonych
przewodów.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1
m.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów części instalacji, w
przypadkach uzasadnionych dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad
wartość ciśnienia próbnego.
6.1. Przygotowanie do badania szczelności woda zimną
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu,
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej
temperaturze
zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja, nie może być przemarznięty. Podczas
płukania, wszystkie zawory przelotowe, powinny być całkowicie otwarte.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy, przy ciśnieniu
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w
celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczęcia badania szczelności.
6.2. Przebieg badania szczelności wodą zimną
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę wodną do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie przecieków wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności, należy zwiększyć ciśnienie
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie
instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie
mniej niż 10 barów.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
4.3.Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju.
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3
bar.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.
Sprężarka, używana podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, powinna być wyposażona
w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania
szczelności o nie więcej niż 10%.
Podczas badania szczelności sprężonym powietrzem, należy zwrócić szczególną uwagę na
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych
korków z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie
co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica
temperatury nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.
Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji.
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT.
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 .
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
a) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, Przy
odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
b) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
c) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, z których
wykonano instalację,
d) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, W ramach odbioru końcowego należy:
c) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
d) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku bodowy uzasadnienia konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorowych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiągani zakładanych parametrów.
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji
nie
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/0, poz. 270)
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska,
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr
5/00 poz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą
ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z
którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714)
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906)
PN-92/B-01706 I Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

SST 3/B.11– INSTALACJA WENTYLACJI I OGRZEWANIE
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji
wentylacji i ogrzewania związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w
zakresie instalacji wentylacji i ogrzewania, ich kontroli oraz odbioru w budynku świetlicy
Zakres robót obejmuje:
• dostarczenie , montaż i wykonanie zasilania od tablicy głównej / 16,8 mb 3x2,5mm2/
wentylatora wyciągowego Dn 315mm sali głównej zlokalizowanego w kalenicy budynku ;
podstawa dachowa stalowa emaliowana , przewód łączący z rury cylindrycznej ocynkowanej
zakończonej kratką w suficie stalową emaliowaną o średnicy 300mm
• montaż nawietrzakw podokiennych 50x7 cm stalowe emaliowane z regulacją ręczną nawiewu
• montaż w suficie sali kratek wentylacyjnych 200mm podłączonych przewodem Spiro i
zakończonych wywiewami z deflektorem z blachy ocynkowanej ; rury spiro ocieplone wełną
mineralną i obudowane płytami gk wodoodpornymi
• montaż w pom. zaplecza wentylatorów typu Muro 100mm (4 szt.)sprzężnych z wyłącznikiem
światła i wyprowadzonych przewodem spiro i zakończonych kratką w ścianie szczytowej
budynku
• przebudowa istniejących pieców kaflowych ( z wykorzystaniem starych kafli ) jako
podstawowe żródło ogrzewania budynku
• montaż grzejników elektrycznych :3 szt w pom. zaplecza 900W i 2 szt. 1400W , w sai głównej
(przedsionek i scena )
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części,
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w
ruch.
Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości
ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi.
Strefa przebywania ludzi - część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także
nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem
jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności
względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze
względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości
tlenku węgla i dwutlenku węgla.
Krotność wymian powietrza - ilość wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień

powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i wilgotności
względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w
danej
miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe temperatury, wilgotności
względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji
przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń - przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i
klimatyzacji.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wstępne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym
procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym
Ogrzewanie powietrza wtórne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
względem cieplnym l/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych
lub ciekłych
Centrala wentylacyjna zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych
modułów o jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali
Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne Wyrzutnia
wentylacyjna element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
Przewód wentylacyjny element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny,
pozwalający na
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
Tłumik akustyczny
element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego
drogą powietrzną wzdłuż przewodów
Nawiewnik
element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
Otwór wentylacyjny
otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na
celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami
Pozotałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
• Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowej.
• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych.
• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać
wymaganiom szczelności tych przewodów.
• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi,
konserwacji lub wymiany.
• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
• Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1. Przewody wentylacyjne
• Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PNB03434.
• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.
• Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami
lub wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać
długość
nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane.
• Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy
wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W przypadku
lokalizacji
klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą
należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody.
• Kanały przechodzące tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy zabezpieczyć
klapami pożarowymi lub obudować w klasie odporności ogniowej przegród.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokątne typu A/I o :
a) obwodzie do 1000 mm
b) obwodzie do 1400 mm
c) obwodzie do 1800 mm
d) obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej
blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach
możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej
wymaganą sztywność i szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki
przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi
na zakładkę.
Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór
dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć
estetyczny
wygląd zewnętrzny. Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można
zestawić w następujących grupach :
- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości,
- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny
lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach (
mniejszej
i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne.
- kolana
- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kącie
zmiany kierunku
- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków,
- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i
odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie
odgałęzienia.
Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać

łatwość ich montażu i konserwacji. Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów
usztywniających powinno być wykonane metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej.
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą
uginać
się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.
Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700
mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami
kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm - z
czterema szwami kątowymi. Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może
wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90° Promie ń krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic
przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie
przewodu. Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych
załamań i wgnieceń. Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora.
Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą,
aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i
montażu.
Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary
elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków
instalacji.
2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne
1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą
2. Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą
Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia
całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego
powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala
oczekiwać że rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne
składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice,
łączników
narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome
nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a
położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych.
Wykończone powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i
złuszczeń
oraz zacieków. Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w
miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych.
Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta.
Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali
przed filtrem wstępnym.
Klapy pożarowe
Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy izolować
ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności pożarowej lub montować w
ścianach oddzielenia pożarowego klapy pożarowe.
Czerpnie powietrza
Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, żaluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i
dachowe.
Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta.
2.2.3. Centrale wentylacyjne
• Centrale wentylacyjne powinny spełniać warunki określone w normie PN-EN 1866:2001
Wstęp
Specyfikacja dotyczy central wentylacyjnych sekcyjnych stojących w wykonaniu zewnętrznym Zawiera
ona zestawienie podstawowych informacji i zaleceń dotyczących budowy, montażu, uruchomienia i
eksploatacji, których przestrzeganie zapewni prawidłową i bezawaryjną pracę centrali. Instrukcja
obsługi powinna być łatwo dostępna dla służb serwisowych.
Przeznaczenie
Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia wentylacji. Wyposażenie
funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia możliwość realizacji obróbki powietrza
nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, odzysk ciepła.
Budowa
Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego oraz osłony stałe i
wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz wewnętrznej i wypełnienia z wełny
mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej znajdują się panele zdejmowane, montowane na
zaciski. Centrale standardowo wyposażone są w skręcaną ramę wykonaną z kształtowników z blachy
ocynkowanej lub kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i
zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnętrznym wyposażone są dodatkowo w dach
wykonany z blachy lakierowanej.
Wszystkie funkcje obróbki powietrza realizowane przez centralę oznakowane są za pomocą opisów
umieszczonych na płytach rewizyjnych i osłonowych od strony obsługowej. Wielopłaszczyznowe
przeciwbieżne przepustnice regulacyjno-odcinające montowane są na wlocie central. W miejscach
wlotów i wylotów powietrza montowane są połączenia elastyczne.
Strona wykonania
Centrale produkowane są w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania określa się w zależności
od
kierunku przepływu powietrza w stosunku do strony obsługi (króćce wymienników itp.). Dostęp
serwisowy realizowany jest przez zdejmowane panele z boku.
Transport i przechowywanie
Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu i rozładunku nie są objęte
gwarancją i roszczenia z tego tytułu należy kierować do spedytora. Urządzenia należy składować w
pomieszczeniach, w których:
- maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20ºC
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC
- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne
działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia.
Podłączenie przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i
okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w
uszczelkę.
Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W
przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach
kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy.
Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na
długość ok. 110 mm.
Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali
z masą sieci wentylacyjnej.
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach
wsporczych.
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu
hałasu w instalacji wentylacyjnej.
Podłączenia elektryczne
Połączenia elektryczne elementów wyposażenia centrali powinny być wykonane przez osobę o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia

są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności,
urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić
przekroje użytych przewodów.
Automatyka
Kompletna automatyka umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia.
Ze względu na wymaganą bezawaryjność działania centrala wyposażona jest w automatykę
fabryczną.
Niezbędne dane odnośnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.
2.2.4. Izolacja cieplna i przeciwwilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna przewodów
wentylacyjnych
• Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Należy stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę na
szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania
powstawania mostków termicznych.
• Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić odpowiednią
klasę odporności ogniowej.
2.2.5. Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom:
charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie
mogą przekraczać 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może
przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, wentylatory powinny być dostarczone w stanie
złożonym, zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, na wentylatorach dachowych należy
zainstalować wyłączniki serwisowe.
Wykonawca powinien:
-dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału
-dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,
-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej
partii
materiału, zawierający następujące dane:
a) nazwę i adres producenta
b) datę i numer kolejny badania
c) oznaczenia wg Polskiej Normy
d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
2.3. Składowanie materiałów
Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny być
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych
oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
(
temperatura i wilgotność) - wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykazać się
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego
sprzętu zaakceptowanego przez kierownika Budowy
4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych
Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.
Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki :
- znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,
- mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, -mieć urządzenia
do
ładowania i rozładowywania elementów.

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne
kompletuje
się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania.
Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki.
Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym
należy przestrzegać przepisów transportowanych.
Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami
kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju
przewodów i ich długości oraz masy jednostki.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie
wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz
we
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien
posiadać uprawnienia do wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być
wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na
zasadach określonych w warunkach gwarancji).
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.2.1. Przewody wentylacyjne
• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.
Przewody
na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym
o podobnych właściwościach.
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w
sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
• Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.
• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z
ciężarów:

a) przewodów;
b) materiału izolacyjnego;
c)elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np.
tłumików, przepustnic itp.;
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciążenia.
• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
• Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciążenia.
• W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
• Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
5.2.2. Możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych
urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako
otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby
nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które
mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach
rewizyjnych.
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach
urządzeń:
a) przepustnice (z dwóch stron);
b) klapy pożarowe (z jednej strony);
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
e) filtry (z dwóch stron);
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z
wyjątkiem klap pożarowych).
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych odległość
między
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
5.2.3. Centrale wentylacyjne Podłączenia w centralach wentylacyjnych
a)Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą
Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i

okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w
uszczelkę.
Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W
przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy
niewchodzące w zakres dostawy.
Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na
długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę
budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej.
Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach
wsporczych.
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu
hałasu w instalacji wentylacyjnej.
b) Podłączenia elektryczne
Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez osobę o
odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia
są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności,
urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić
przekroje użytych przewodów.
c) automatyka
Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia
płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie
obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy
automatyki,
Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.
Przygotowanie do rozruchu
Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo rozruchowej.
Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim
należy sprawdzić czy: wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci
wentylacyjnej, odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,
wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,
a) instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń
wszystkich odbiorników energii elektrycznej.
b) filtry
Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy
spadek ciśnienia statycznego max 250Pa.
c) zespół wentylatorowy
Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu
zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne
przedmioty, które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po
wykonaniu
podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:
podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),
sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, przewody zasilające znajdujące się
wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być oddalone od wszystkich ruchomych elementów napędu i
zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodów elektrycznych, sprawdzić kierunek obrotów
wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora.
Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne
urządzenia.
Rozruch
Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.
Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych

mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt
duże.
Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać
przeglądu
poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu) oraz
na
zespół wentylatorowy.
Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy (ogrzewanie,
przewietrzanie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach.
Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości zadane wydajności
powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia czujników temperatury.
Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności rozruchowych należy sprawdzić
skuteczność działania amortyzatorów.
Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne.
Jakość urządzenia i instalacji wentylacyjnej można jednoznacznie ocenić po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone
(meble, urządzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.
5.2.4. Wentylatory
• Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych.
• Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:
■ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
■ równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotów wentylatora.
5.2.5. Filtry powietrza
• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.
• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
• Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.
• Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych.
5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki
• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
• Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg
strumienia
powietrza.
• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny.
• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych.
• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.
5.2.7. Czerpnie
• Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków
atmosferycznych.
• Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni,
ptaków, liści itp.
5.2.8. Przepustnice
• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w
element umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu.
• Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i

zamkniętego.
• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN - EN 1751.
5.2.9. Klapy pożarowe
• Klapy pożarowe powinny być montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pożarowego
tak, aby był dostęp do napędu i otworów rewizyjnych.
• Klapy pożarowe powinny być łączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób trwały i zapewniający
szczelność
• Mechanizmy napędu klap nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i
hałasu w czasie pracy instalacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji
zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak centrale
wentylacyjne,
filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
6.2.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;
c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków
eksploatacyjnych; d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wypływu
powietrza z nawiewników;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g)Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; i)
Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
6.2.2. Procedura prac
Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a)Kierunek obrotów wentylatorów;
b)Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c)Działanie wyłącznika;
d)Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap p.poż.
e)Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
g)Elementy zabezpieczające silników napędzających.
Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
Kontrola działania klap pożarowych
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
Kontrola działania sieci przewodów
a) Dostępność do sieci przewodów.
b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B76001:1996.
Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji wentylacyjnej.
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;
6.3. Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację winien
być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -„Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - pkt 5.5.1.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 Odbiorom podlegają następujące prace:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów
przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,
transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo
przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi,
pozostałe kanały - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a
odbierającą,
- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urządzenia,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. Przy odbiorze urządzeń i
elementów od producenta należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Manager Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu
prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do
eksploatacji i osiąga zakładane parametry.
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności
należy wykonać następujące badania:
8.2.1. Badanie ogólne
a)Dostępności dla obsługi;
b)Stanu czystości urządzeń, central wentylacyjnych, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia
powietrza;
c)Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d)Kompletności znakowania;
e)Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia
drgań; i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
8.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
a)Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b)Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c)Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d)Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e)Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g)Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; h) Sprawdzenia poprawności
połączenia wirnika z napędem.
j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); )
Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.
8.2.3. Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i
prawidłowości
poziomu płynu pomiarowego;
e)Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f) Sprawdzenie czystości filtra.
8.2.4. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
8.2.5. Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).
8.2.6. Badanie klap pożarowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
8.2.7. Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę
dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
8.2.8. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
8.2.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemienia;
- schematów połączeń w obudowach.
8.2.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a)Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b)Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c)Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d)Liczba użytkowników;
e)Czas działania;
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);
g) Inne źródła emisji (jeśli występują);
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrów
l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;
n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
o) Wymagana jakość wody zasilającej;
p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
8.2.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów
(w
tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).
8.2.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b)Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c)Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d)Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu
w eksploatacji;
e)Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia
sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju
prostokątnym - Wymiary
2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym -Wymiary
3 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
4 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
5 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
6 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
7 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
8 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości
mechaniczne
9 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
10 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
11 PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania
wytrzymałościowe
12 PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania,
badania,
oznaczenia
13 PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia
14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).
16 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL –
Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

SST 3/B.12 – ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elektromontażowych związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót elektromontażowych.
Zakres robót obejmuje:
-dostarczenie i montaż tablicy głównej na ścianie wewnętrznej świetlicy
- wykonanie do tablicy głównej wlz 5x6m2 ; przebudową zasilania napowietrznego wykona
poza zamówieniem Zakład Energetyczny
- wykonanie zasilania dla grzejników elektrycznych: 1 grzejnik/ średnio 10 mb przewodu
3x4mm2
-uzupełnienie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych
-montaż opraw oświetleniowych sali i pom. zaplecza z uzupełnieniem zasilania w bruzdach z
zaprawieniem ; średnio3x1,5mm2 ; 5m/1 oprawę
- przewody układane w bruzdach z zaprawieniem: dla podgrzewacza wody 100l i dla
wentylatora Dn315mm ; 3x2,5mm2
-prace pomiarowe i odbiorcze
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z dokumentacja projektową.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
W pomieszczeniach sanitarnym i przygotowalni oprawy hermetyczne żarowe w postaci
okrągłych plafonier o średnicy 30 cm
W sali głównej świetlicy: oprawy z kloszem w kształcie kuli o średnicy 36cm z trójwarstwowego
szkła, kolor mleczny maskownica i podsufitka ze stali chromowanej zawieszenie na przewodzie
ze stalową linką o dł. Do 150 cm, przystosowana do świetlówek kompaktowych gwint E27 ze
świetlówkami o mocy 26W
Kinkiety na ścianach sali : plafoniery szklane o średnicy 30 cm , trójwarstwowe szkło, klosz
mleczny podstawa wykonana z białego tworzywa przystosowana do świetlówek kompaktowych
gwint E27 ze świetlówkami o mocy 18W
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji i ST.
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny
z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i
przepisy
dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Rozdzielnica główna powinna być wyposażona w aparaturę rozdzielcza opisaną w projekcie.
Elementy
układu pomiarowego powinny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
Miejsce pod zabudowę licznika powinno być wykonane zgodnie z wymogami dostawcy energii
elektrycznej.
Poszczególne tablice rozdzielcze należy wykonać na podstawie schematów określających
wyposażenie
w aparaty rozdzielcze. Zastosować obudowy dostosowane do wyposażenia i do wymogów
wynikających z lokalizacji tablicy.
Układanie przewodów należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną, w liniach prostych
równoległych do ścian i stropów. Przejścia przewodów przez ściany należy wykonać w trwale
mocowanych rurkach ochronnych o średnicy wynoszącej co najmniej 1,5- krotną wartość średnicy
przewodu. Przepusty po wciągnięciu przewodów uszczelnić pianką. Przewody należy układać pod
tynkiem.
Oprawy oświetleniowe należy montować na stropie w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w
sposób zgodny z instrukcją montażu podaną przez wytwórcę. Po przykręceniu oprawy należy
wprowadzić do niej przewód kabelkowy, wykonać uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dławiku
i
dokonać podłączeń do listwy zaciskowej wewnątrz oprawy.
Gniazdka wtyczkowe należy montować na wysokości 80 cm nad posadzką w pomieszczeniach zajęć
oraz sanitarnych oraz 30 cm nad posadzką w korytarzach. Łączniki należy montować na wysokości
120 cm nad posadzką przy drzwiach do pomieszczeń, zgodnie z dokumentacja techniczną.
Wszystkie połączenia przewodów wyrównawczych do głównej szyny uziemiającej należy wykonać
przez skręcanie, w sposób trwały, pewny i zabezpieczony przed korozją.
Przewody wyrównawcze winny mieć izolację dwubarwna ziolono-żółtą. Szynę wyrównawczą należy
pomalować również na przemian na kolor zielony żółty paskami o szerokości 5 cm. Szynę uziemiającą
należy połączyć z uziomem budynku przez spawanie, a miejsce spawu zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Do obowiązków wykonawcy należy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów,
które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót.
- określenie, i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały użyte w trakcie budowy muszą posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości
wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR
Kontrola jakości robot
polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:
- prawidłowe ułożenie kabli zewnętrznych w rowach kablowych (trasa linii, falistość, odległości,
promienie na załamaniach trasy kabli, lokalizacja oznaczników, ułożenie przepustów, podsypka)
- prawidłowej lokalizacji słupów oświetleniowych
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
Badania i pomiary pomontażowe
polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie:
- zgodności zastosowanych urządzeń z projektem (lub ustaleniami z inwestorem)
- badania ciągłości żył
- pomiaru rezystancji izolacji
- badania linii kablowych oświetleniowych
- skuteczności ochrony od porażeń
- pomiaru rezystancji uziemienia
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na obowiązujących formularzach

i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.
Atesty materiałów muszą być przechowywane przez wykonawcę i przedstawiane przy odbiorach
robót.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilości
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Projektem oraz dodatkowe
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy
Wykonawcą i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporządzone będą przez Wykonawcę zapisane w
Książce
Obmiarów, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie.
Wyniki obmiaru należy porównać z Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic
w
ilości robót.
Jednostkami podstawowymi obmiaru robót są:
m - metr
szt. - ilość sztuk
kpl. - komplet robót
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót powinien być dokonany w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę (wpisem do
Dziennika Budowy) gotowości do odbioru.
W przypadku prawidłowego wykonania robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz
skompletowaniu całej dokumentacji powykonawczej, co musi być potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający sporządza i podpisuje Protokół Odbioru Robót.
W protokóle należy potwierdzić prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich części.
Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte oddzielnie.
W stosunku do tych robót należy ustalić:
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt wykonawcy
- zakres potrąceń za wady trwałe
W przypadku, gdy po dokonaniu przeglądu odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej ilości
usterek i
niedociągnięć powinien ustalić termin następnego odbioru po usunięciu ich przez Wykonawcę i
ponowne
zgłoszenie przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót uważa się datę
powiadomienia
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
że roboty są gotowe do odbioru.
Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót (Dokumentacja Powykonawcza)
- Dziennik Budowy
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły częściowych odbiorów robót (wcześniejszych zakresów robót)
- Protokoły badań i pomiarów
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3
niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i
oceną jakości użytych materiałów.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych- Wybór środków
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i
wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenia ogólnych
charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa- Postanowienia
ogólne-Środki ochrony przed prażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona izolacji niskiego napięcia przed
przejściowymi
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych..
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- Środki ochrony
przed
prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego -Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego - Uziemienie i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Sprawdzanie Sprawdzanie
odbiorcze.

SST 3/B.13 –ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarki
okiennej i drzwiowej związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w
Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Należy wbudować stolarkę okienną kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
2.1. Stolarka okienna z PVC : 4 okna wg zakresu i opisu przedmiaru robót
Należy wbudować okna z kształtowników z PVC wysokoudarowego, białe spełniające n.w.
parametrytechniczno-użytkowe:
• Profile: min. pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym, łączone
przez zgrzewanie, w kolorze białym,
• Współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U=1,56 W/m2K,
• Współczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(hmdaPa2/3),
• Szczelność na wodę opadową - szczelność całkowita przy różnicach ciśnień od 120Pa do
250Pa,
• Ugięcia elementów od obciążenia wiatrem : f<1/300 odległości między punktami zamocowania
• Izolacyjność akustyczna: Ra2 (Ra1) = 31-40 dB
• Przeszklenie okna: szyby zespolone w układzie jednokomorowym ze szkła float 4/16/4, z
certyfikatem znaku bezpieczeństwa.
• Współczynnik przenikania ciepła dla szyb: U<=1,1 W/m2K,
• Okucia standardowe obwiedniowe rozszczepiające, uchylno - rozwierane i rozwierane, z
możliwością
położenia pośredniego elementów blokujących skrzydło w pozycji rozwartej lub uchylnej.
Okna z kształtowników z PVC powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną.
2.2. Parapety wewnętrzne
Należy zastosować parapety wewnętrzne z płyt pvc
- szerokości do 35 cm, w kolorze białym szt.2
2.3. Drzwi
Drzwi wewnętrzne płytowe typu np. PORTA jednoskrzydłowe wg przedmiaru : w WC z
nawiewem dolnym szt.2 , 1 szt. w przygotowalni; 4 szt w sali ( w wydzielonych boksach ) ; 1 szt.
składane ( główne w sali) ; wszystkie drzwi z ościeżnicą regulowaną
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny
z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i
przepisy
dotyczące jego użytkowania.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ościeżnice drzwiowe i okienne należy wstawić w gotowe otwory na przekładkach z tworzywa lub
drewna, sprawdzić ich pionowość, zaklinować i zamontować do ościeży za pomocą kotew
metalowych.
Przestrzeń między ościeżnicą okienną, drzwiową oraz bramą, a ościeżem należy wypełnić pianką
montażową. Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości lecz nie
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe niż:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m.
Wykończenie styku ościeżnicy drzwiowej lub okiennej z tynkiem silikonem lub listwą maskującą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i
organizacją robót.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT.
Podstawą odbioru technicznego stolarki okiennej i drzwiowej są następujące badania:
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,
-sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów,
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć,
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej i ST.
Cena jednostki obmiarowej podstawowej obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
Cena poza robotami podstawowymi obejmuje następujące roboty towarzyszące:
- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego,
- utrzymanie czystości i porządku stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość
materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego niezbędnych do
wykonania robot remontowych,
- ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m powyżej terenu lub stropu,
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów , na placu budowy lub w
magazynie przyobiektowym,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót.
10. NORMY I PRZEPISY.
PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne.
PN-78/N-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podział.
PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane - zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu
zamykania
-Wymagania i metod
PN-EN-78 - Metody badań okien.
PN-B 050000; 1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport..
PN-B-06073 - Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalności powietrza.
PN-B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne
działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła.
PN-B-06070 - Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
PN-B-1008 5 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych .
Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo
ogólne Tom I. Część 1-4
Instrukcje producentów.

SST 4/B.01 –UTWARDZENIE TERENU
1.WSTĘP
1.1.PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utwardzenia
terenu związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót utwardzenia terenu wokół budynku.
Zakres robót obejmuje:
-wykonanie opaski wokół budynku szerokości 40 cm , w obramowaniu z obrzeża 20x6 cm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z dokumentacja projektową.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST.
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w drogownictwie.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.1 KOSTKA BRUKOWA
Materiałem zastosowanym do wykonania opaski będzie kostka brukowa gr. 6 cm typ 40, którą po
przywiezieniu na teren budowy należy składować na paletach. Kostki nie mogą być uszkodzone,
ścianki nie mogą mieć spękań i ubytków. Kostka musi posiadać atest i certyfikat odpowiadający
normom.
2.2. OBRZEŻA BETONOWE
Materiałem zastosowanym do wykonania opaski będzie obrzeże betonowe 6x 20 cm, które po
przywiezieniu na teren budowy należy składować na paletach. Obrzeże nie może być uszkodzone,
ścianki nie mogą mieć spękań i ubytków. Obrzeże musi posiadać atest i certyfikat odpowiadający
normom.
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmianę:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej)
zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
2. barwę:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: 60mm lub 80 mm
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawędziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2]
Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2]
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd : górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,
Tekstura
Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały
element)
a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 2.3. Materiały na podsypkę i
do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypełniania spoin
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3],
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
a) krawężniki betonowe
b) obrzeża betonowe
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospólki
b) pod wjazd 20cm tłucznia
2.6.CEMENT
Do wykonywania ławy betonowej należy zastosować cement portlandzki marki 25 lub 35.
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: a) ręcznie, zwłaszcza na małych
powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• ułożenie kostek z ubiciem,
• zasypka spoin piaskiem
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3^5 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach

studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.3.Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 „Wymagania ogólne” .
Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp
1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.3.
10. NORMY I PRZEPISY.
Cement. Część 1: Skład, wymagania cementu powszechnego użytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań Kruszywa mineralne.
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego Drogi samochodowe.
Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
1. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:1996
4. PN-B-11113:1996
5. PN-88 B/32250

6. BN-88/6731-08
7. BN-64/8931-01
8. BN-68/8931-04

SST 5/B.01- WYKONANIE IZOLACJI ( PRZEPONY ) ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
5.1 Wstęp
5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przepony poziomej ścian (murow zewnętrznych) na przykładzie preparatu AQUAFIN-IB1.dla zadania
p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
5.1.2 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegołowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot,
ktorych przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji poziomej
murow) przy użyciu preparatu AQUAFIN-IB1 produkowanego przez firmę Schomburg. Oznacza to, że
osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegołowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części,
wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
5.1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w
ścianach murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodą
iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym preparatem
AQUAFIN-IB1.
Uwaga:
Przepona pozioma, wykonana przy użyciu preparatu AQUAFIN-IB1 jest jednym ze sposobow
odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej wysycha
w tempie zależnym od wielu czynnikow (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, temperatury i
wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru
odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru dochodzi często do
krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji
wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy
dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym.
5.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
podłoże – przegroda (ściana, mur), w ktorej ma być wykonana iniekcja
wilgoć podciągana kapilarnie - zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu wilgoci
przez mur (ścianę)
przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma) – bariera powstała na skutek wprowadzenia w
przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegolne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące
roboty niezbędne do jego wykonania,
preparat iniekcyjny (iniekt) – preparat, ktory wprowadzany w przegrodę, na skutek swoich
właściwości blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),
pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału
suchego wyrażony w %.
wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.
5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
5.2.1 AQUAFIN-IB1
Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwor na bazie związkow krzemu.
Dane techniczne:
Sposob działania preparatu AQUAFIN-IB1:
Działanie preparatu AQUAFIN-IB1 polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z
wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, ktore trwale
zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-IB1 powoduje wewnętrzną hydrofobizację
nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwojna bariera dla kapilarnego
podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.
5.2.2 ASOCRET-BM.
Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania pustek w murach i odwiertow po
zastosowaniu cieczy iniekcyjnej
Dane techniczne:
Przygotowanie: bezpośrednio prze użyciem ASOCRET-BM należy mieszać z wodą
(8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej
wiertarki i mieszadła.
5.2.3 Woda.
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zaprawy ASOCRET-BM stosować można wodę
wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wod ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
5.3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
Urządzenie do wiercenia otworow w murach (cegła, kamień, beton) - zalecane są
elektropneumatyczne
wiertarki i wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice
18 i 30 mm). Przy większych grubościach murow zaleca się stosowanie wiertarek wyposażonych w
prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta pochylenia otworow.
Pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposażona w rozdzielacz –
może obsługiwać jednocześnie większą ilość końcowek iniekcyjnych. Producent preparatu AquafinIB1 posiada w swojej ofercie pompę do iniekcji ciśnieniowej.
Waga do odmierzania preparatu.
Metrowka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworow.
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany.
Pakery - dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają podawanie
preparatu AQUAFIN-IB1 pod ciśnieniem.
Pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworow.
Standardowe mieszadło do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM.
Przydatny jest także lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-IB1 do otworow wierconych pod kątem w
ścianie i lanca o średnicy dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą ASOCRET-BM.

5.4 Wymagania dotyczące transportu.
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.
Ładunek powinien być (szczegolnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały
płynne pakowane w pojemniki, kontenery należy chronić przed przemarznięciem.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) należy dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcześniej przetrzymywano
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
5.5 Wymagania dotyczące wykonania robót.
5.5.1 Badania wstępne.
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania wstępne mające na celu wybranie optymalnej
metody. Bezwzględnie należy określić stan techniczny muru, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na
obecność pustek i rys. Prace iniekcyjne muszą być skoordynowane z pozostałymi pracami
renowacyjnymi takimi jak wykonanie wtornej izolacji pionowej elementow zagłębionych w gruncie,
wykonanie izolacji strefy cokołowej, odtworzenie izolacji posadzki oraz wykonanie tynkow
renowacyjnych
Rzeczywiste zużycie preparatow do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji wstępnych.
5.5.2 Ogólne uwagi wspólne dla wszystkich metod.
5.5.2.1 W murach wykonanych z materiałow chłonnych (np. piaskowiec, cegła)
otwory dla wprowadzenia preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle.
5.5.2.2 W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory
należy wykonywać w spoinach.
5.5.2.3 W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z
obu stron muru, przy czym długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym
była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia
otworu w otwor z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy:
wiercenie, aplikację preparatu AQUAFIN-IB1, wypełnieniu otworow zaprawą
ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten
cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałow należy wyznaczyć przez użycie
wspołczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robot wykonywanych z jednej
strony.
5.5.2.4 Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru
należy zalać mlekiem wapiennym.
5.5.2.5 Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30oC.
5.5.2.6 Sprzęt i narzędzia czyścić wodą.
5.5.2.7 Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem
AQUAFIN-IB1.
5.5.3 Metoda grawitacyjna jednorzędowa.
5.5.3.1 Przeznaczenie.
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia.
5.5.3.2 Sposob wykonania.
Średnica otworow wynosi 20mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30 o do 45 o w
rozstawie osiowym do 20cm na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Odstęp między
osiami otworow ustala się w zależności od chłonności muru. Im mniejszy jest odstęp między
otworami, tym większe bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegu. Wiercenie należy
prowadzić tak, aby otwor przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych,
przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworow należy usunąć pył przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane
otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewać preparat AQUAFIN-IB1. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia
chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby
uzyskać zalecanezużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godziny.
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM.
5.5.3.3 Zużycie materiałow.
Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej przeciętne zużycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi 15
kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy
ASOCRET-BM.

5.5.4 Metoda grawitacyjna dwurzędowa
5.5.4.1 Przeznaczenie
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia
większej skuteczności przepony.
5.5.4.2 .Sposob wykonania.
Średnica otworow wynosi 30mm. Wiercić należy w dwoch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm pod
kątem 30o do 45o.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 20cm. Otwory
wiercimy
na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu gornego muszą być przesunięte
względem otworow rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstaw. Jako zasadę
należy przyjąć, że odległości między sąsiadującymi otworami nie mogą być większe od 15cm. Z
otworow należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia
stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy
zakwestionowane
otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewać preparat AQUAFIN-IB1. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia
chłonności
muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane
zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny.
Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą ASOCRET-BM.
5.5.4.3 .Zużycie materiałow
Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej przeciętne zużycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi ok.
18,75kg/m2 przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy
ASOCRET-BM.
5.5.5 Metoda ciśnieniowa jednorzędowa
5.5.5.1 Przeznaczenie
Zaleca się ją stosować w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam gdzie wynika to z
zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworow w mniejszym stopniu osłabiają
ściany). Średnice i usytuowanie otworow można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru.
5.5.5.2 Sposob wykonania
Średnica otworow wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 45o
w rozstawie osiowym 10 - 12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworow należy
usunąć pył sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują
się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez ktore mogłoby dochodzić do
niekontrolowanych
wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRETBM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić
końcowki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworow
należy wtłaczać
preparat AQUAFIN-IB1, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Ciśnienie należy dopasować do
stanu technicznego (wytrzymałości) przegrody budowlanej, w większości przypadkow oscyluje ono w
zakresie 0,2-0,4 MPa. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15
do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcowkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta
preparatu AQUAFIN-IB1. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych
otworow i powtarzamy iniekcję.
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną
zaprawą ASOCRET-BM.
5.5.5.3 Zużycie materiałow
Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej przeciętne zużycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi 15kg/m2
przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-BM.
5.5.6 Metoda ciśnieniowa dwurzędowa
5.5.6.1 Przeznaczenie
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie
w znacznym stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź
konserwatora (niewielkie średnice otworow w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice
i usytuowanie otworow można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru.
5.5.6.2 Sposob wykonania
Średnica otworow wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwoch rzędach oddalonych od siebie o 8cm,
pod kątem do 45o. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 20 cm. Otwory

wiercimy na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu gornego muszą być
przesunięte względem otworow rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu.
Jako zasadę należy przyjąć, że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być
większe niż 13 cm.
Z otworow należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia
stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy
zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcowki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery).
Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworow należy wtłaczać preparat AQUAFIN-IB1, tak, aby uzyskać
zalecane zużycie preparatu. Ciśnienie należy dopasować do stanu technicznego (wytrzymałości)
przegrody budowlanej, w większości przypadkow oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 MPa. Czas tłoczenia
jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z
czterema końcowkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu AQUAFIN-IB1. Po
zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworow i powtarzamy
iniekcję.
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną
zaprawą ASOCRET-BM.
5.5.6.3 Zużycie materiałow
Dla metody ciśnieniowej dwurzędowej przeciętne zużycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi ok.
19,5kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy
ASOCRET-BM.
5.6 Kontrola jakości robót
5.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Należy sprawdzić czy pas muru, w ktorym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty
i oczyszczony. Jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu gruntu to wykop musi być
wystarczająco
szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyżej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona
powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą
cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Alternatywnie można uszczelnić pas iniekcji za
pomocą sztywnego szlamu uszczelniającego, np. AQUAFIN-1K
Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow ocenić stopień jednorodności
muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie każdy mur
należy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają mury z pustką powietrzną lub
mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy
wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (zaprawą ASOCRET-BM) posiadającym
zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W każdym budzącym wątpliwości przypadku
należy wykonać probne wiercenie otworow i probne iniekcje.
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworow oraz stopień ich
czystości. Sprawdzenie polega na porownaniu układu otworow z zaleceniami dokumentacji
technicznej i wymaganiami podanymi w p. 5.2.-5.6. Geometrię i rownoległość otworow można
sprawdzić przez
pomiar z zastosowaniem calowki i prętow zbrojeniowych Stopień czystości można sprawdzić przez
przedmuchanie losowo wybranych otworow.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposob przechowywania materiałow
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego
przechowywania),
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
5.6.2 Badania w czasie robót
Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy każdorazowo
odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, ktory zainiekowano,
ewentualnie ilość preparatu, ktory należy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego muru, inne.
W trakcie iniekcji należy bezwzględnie kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu
iniekcyjnego (zbyt szybkie oprożnianie pojemnika przy iniekcji grawitacyjnej, spadek ciśnienia na
pakerze przy iniekcji ciśnieniowej). Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.
W trakcie wypełniania otworow zaprawą ASOCRET-BM należy dopilnować, aby materiał wypełniający
został prawidłowo zagęszczony.
Odbior robot związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu AQUAFIN-IB1 powinien

zostać dokonany w możliwie najkrotszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami
na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami).
Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworow, stan nasycenia i dokładność zasklepienia
otworow.
5.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wykonać zgodnie z Katalogiem Nakładow Rzeczowych BC-04. Prace budowlane na bazie
profesjonalnych systemow SCHOMBURG-SYMBUD. Jednostką obmiarową robot jest 1mb przepony
dla
przegrody o konkretnej grubości. Grubość należy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru, a przy
ścianach o zmiennej grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną.
5.8 Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
5.8.1 Odbiór robót zanikających
Odbior otworow należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu
AQUAFIN-IB1. Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworow, ich głębokość oraz kąt
nachylenia zgodnie z zasadami podanymi w p.6.1.
5.8.2 Odbiór częściowy
Odbior częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robot wg
zasad takich jak odbior końcowy.
5.8.3 Odbiór końcowy
Odbior przepony należy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą ASOCRET-BM.
Sprawdzić należy protokoły z badań opisanych w p. 6.2 oraz czy widoczny obszar wysycenia jest
nieprzerwany.
Odbior końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie otwory zostały
w pełni wypełnione zaprawą ASOCRET-BM.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
5.8.3.1 Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie
otworow i wprowadzenie preparatu to należy na fragmentach muru budzących
wątpliwości wykonać tę operację,
5.8.3.2 Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić konstrukcję
ściany, lub nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to
przeponę należy wykonać od nowa na innej wysokości muru.
5.8.3.3 Odbior powinien być potwierdzony protokołem, ktory powinien zawierać:
− ocenę wynikow badań,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamowieniem,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
5.8.3.4 Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porownanie
pomiarow zawilgocenia muru (wilgotności masowej) przed wykonaniem przepony z
pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty
wykonania przepony poziomej. Badania kontrolne należy przeprowadzać metodami
bezpośrednimi (w laboratorium, metodą wagowo-suszarkową, lub na budowie za
pomocą wago-suszarki). Miejsca pobrania pierwszych probek (na etapie diagnostyki,
przed wykonaniem przepony) muszą być jednoznacznie udokumentowane, aby
możliwe było ich pobranie dokładnie w tym samym miejscu. Ocena spadku
zawilgocenia musi dotyczyć tylko kapilarnie podciąganej wilgoci.
5.9 Podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy mb wykonania przepony poziomej muru
o konkretnej grubości według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętej przez
Zamawiającego.
5.10 Dokumenty odniesienia
5.10.1 Normy i wytyczne
• PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
• PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wspołczynnika nasiąkliwości

kapilarnej.
• PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementow murowych – Część 5: Określenie zawartości
aktywnych
soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. PN-EN 772-11:2002 Metody badań
elementow murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementow murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym
oraz początkowej absorpcji wody elementow murowych ceramicznych.
• WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen
• WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik
• WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit
• PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałow i wyrobow budowlanych.
Określanie właściwości sorpcyjnych.
5.10.2 Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)
• Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poźn. zmianami)
• Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809)
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z poźn. zmianami)
• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegołowego zakresu i
formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z poźniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z poźniejszymi
zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2010 nr 72
poz. 464)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r.
Nr 198, poz. 2041)
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem
budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn.
zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz.
461)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z poźn.
zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow ( Dz.U. 2009 nr 53 poz.
439)
• Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rownież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE
nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. nr 32 z
2004 r. Nr 32, poz. 571)
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)
5.10.3 Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynkow. Warszawa 2005
r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy
i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2011)
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtorne
izolacje przegrod w budynkach Wykonywane metodą iniekcji. Promocja 2006
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wspołczynnika nasiąkliwości
kapilarnej.
PN-EN 772-11:2002 + uzupełnienia
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badań elementow murowych. Część 11: Określenie
absorpcji
wody elementow murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementow murowych
ceramicznych.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktow chemicznych ciekłych i stałych w
postaci proszku.

SST 6/B.01 - WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH
6.1 Wstęp
6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków renowacyjnych wewnętrznych na przykładzie technologii firmy Schomburg.dla zadania p.n.
„Remont świetlicy wiejskiej w Szczepanowie ”
6.1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegołowych specyfikacji
technicznych (SST) – dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot,
ktorych przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynkow renowacyjnych w technologii
Schomburg. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie
szczegołowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wykorzystać
niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub
uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore są niezbędne do określenia ich
standardu i jakości.
6.1.3 Zakres robót objętych SST
Tynki renowacyjne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrownawczą,
magazynującą szkodliwe sole, kształtują rownież formę architektoniczną tynkowanego
elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robot
remontowych zawilgoconych i zasolonych murow oraz sklepień szczególnie w obiektach
zabytkowych.
Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć
znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkod wniknąć do elementow budowli. Wraz z wodą
przedostają się do murow roztwory chlorkow, siarczanow i azotanow, ktore następnie transportowane
są kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej
reakcji użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się
zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynkow, wykwity soli. Kryształki soli
powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie
tynkow i murow. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną
wilgoć z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkow i murow zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w
okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz
pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murow. W miarę upływu czasu mury będą wysychać,
zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast
krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki.
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być rownież porażone biologicznie przez mchy,
porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe.
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, ktore będą
magazynować
krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia
biologiczne.
W tym celu należy zastosować system tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych
w następujący sposob:
− skucie zawilgoconych, zasolonych tynkow, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami,
− neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,
− likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem RENOGAL,
− obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,
− uzupełnienie ubytkow w murach, wyrownanie ścian za pomocą renowacyjnego tynku podkładowego
THERMOPAL-GP11 lub tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR24,
− renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11,
− tynk renowacyjny THERMOPAL-SR24,
− szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33,
− gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G,
− malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI.
Szczegołowy opis technologii tynkow renowacyjnych zamieszczono poniżej.
Tynki renowacyjne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i
technikę wykonania powinny odpowiadać instrukcji WTA 2-9-04 Sanierputzsysteme
6.1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
− roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robot,
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania
6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.2 Wymagania dotyczące właściwości materiałów
6.2.1 Podłoże
Tynki renowacyjne zasadniczo stosuje się na podłożach (ścianach) z:
• cegieł,
• pustakow ceramicznych, betonowych,
• kamieni
• bloczkow betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowymi/lub
wapiennym
• betonu
6.2.2 ESCO-FLUAT
Roztwor impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, ktory przekształca sole rozpuszczalne
w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając
przemieszczanie
tych soli do świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
Dane techniczne:
Baza wodny roztwor sześciofluorokrzemianu cynku
Magazynowanie odporny na mroz do -5oC, 24 miesiące
Zużycie 0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu
6.2.3 Renogal
Preparat biobojczy przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci
mchow, porostow, glonow, bakterii i grzybow pleśniowych.
Dane techniczne:
Baza roztwor wodny na bazie amoniaku i aldehydow
Ciężar właściwy ok. 1,06 kg/dm 3
Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego
Zużycie w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5dm3/m2
Czas schnięcia minimum 24 godziny
Temperatura stosowania powyżej +1°C
Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do użycia
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych
pojemnikach przez okres 12 miesięcy.
6.2.4 ASOPLAST-MZ
Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go
jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w
szczegolności do zapraw służących do obrzutki murow przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i
rownocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do
spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset.
Dane techniczne:
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Ciężar właściwy ok. 1,0 kg/dm 3
Kolor Biały
Zużycie 0,3kg/m2
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych
pojemnikach przez okres 12 miesięcy
6.2.5 THERMOPAL-GP11

Podkładowy tynk renowacyjny do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z kamienia
naturalnego bądź cegły. Jest stosowany jako tzw. tynk podkładowy przy wysokim stopniu zasolenia
lub do naprawy (uzupełniania ubytkow) w podłożu.
Dane techniczne:
Baza zaprawa wapienno-cementowa
Kolor: szary
Zapotrzebowanie na wodę 9,0dm3/worek
Zużycie 8,0kg/m2 przy 1cm grubości warstwy
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy
6.2.6 THERMOPAL-SR24
Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porow powietrznych przystosowany do nakładania
ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktow
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.
Dane techniczne:
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi
Kolor Szary
Dodatek wody 6-6,5dm3/worek
Gęstość 1,0-1,1kg/dm3
Zużycie ok. 9,5kg/m2 na 1cm grubości warstwy
Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy
Temperatura stosowania nie mniej niż +5oC
6.2.7 THERMOPAL-FS33
Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie) posiada
następujące właściwości:
− wiąże z małymi naprężeniami.
− dyfuzyjna,
− łatwa w obrobce.
THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni
tynkow
mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, szczegolnie tynkow renowacyjnego THERMOPAL-SR24, w celu
przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi lub jako warstwa wygładzająca.
Dane techniczne:
Ciężar nasypowy ok. 1,8 g/cm3
Kolor kremowobiały
Dodatek wody 6,5 – 7 dm3/worek 25 kg
Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na warstwę o grubości 1mm
Czas obrobki ok. 60 minut, w temp +20 0 C i 65% wilg. wzgl. powietrza
Temperatura stosowania nie mniej niż +5oC i nie więcej niż +25oC
6.2.8 Tagosil-G
Gruntownik pod farbę Tagosil-Profi, posiada następujące właściwości:
− wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość,
− dyfuzyjny,
− bezrozpuszczalnikowy.
Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Jest gotowy do zastosowania, w razie
potrzeby można go rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Dane techniczne:
Kolor mleczny
Baza modyfikowane szkło wodne potasowe
Czas schnięcia ok 12 godzin, w temp. + 20 0 C i 55% wilg. wzgl. powietrza
Temperatura stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż +8oC (także w
trakcie schnięcie) i nie więcej niż +25oC
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamkniętych
opakowaniach
Zużycie ok. 200ml/m2, w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulegać
wahaniom.
Dokładną wartość należy ustalić poprzez proby.
6.2.9 Tagosil-Profi
Mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada następujące
właściwości:
− odporna na wpływy atmosferyczne,

− dyfuzyjna dla pary wodnej,
− wysoka zdolność krycia,
− matowa,
− łatwa w stosowaniu,
− trwale łączy się z podłożem mineralnym.
Tagosil-Profi przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych wymalowań na
wszystkich podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz
pokrytych mocno trzymającymi się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła
wodnego potasowego z minerałami podłoża oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw.
„utwardzenie powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia
przemysłowe). Nie zaleca się stosowania Tagosil-Profi na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne
oraz podłoża gipsowe.
Dane techniczne:
Kolor biały oraz kolory wg palety barw
Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej
Gęstość 1,5 g/cm2
Czas schnięcia ok 12 godzin, w temp. + 20 0 C i 55% wilg. wzgl. powietrza
Temperatura stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż +7oC (także w
trakcie schnięcie)
Rozcieńczenie w razie potrzeby wyłącznie wodą, maks. 10%
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w oryginalnych opakowaniach
Zużycie ok. 330 ml/m2 przy dwukrotnym wymalowaniu. W zależności od stanu podłoża zużycie może
ulegać wahaniom. Dokładną wartość ustalić poprzez proby.
6.2.10 Cement
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład,
wymagania
i kryteria zgodności dotyczące cementow powszechnego użytku.
6.2.11 Kruszywo
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania
normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
6.2.12 Woda
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zapraw stosować można wodę wodociągową,
w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wod ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
6.3 Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka przeciwbieżna, naczynia i mieszadło na
wolnoobrotowej wiertarce
do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)
do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego.
6.4 Wymagania dotyczące transportu
6.4.1 Materiały firmy Schomburg
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
można
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki
należy chronić przed przemarznięciem.
6.4.2 Kruszywa
Kruszywa (piasek) użyte do wykonywania zapraw na placu budowy można przewozić dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a także nadmiernym zawilgoceniem.
6.4.3 Woda
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) należy dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcześniej przetrzymywano inne

płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
6.5 Wykonanie robót
6.5.1 Przygotowanie podłoża
6.5.1.1 Skucie starych tynkow
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80cm
okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą
na głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny
przetrzeć
szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy
usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
6.5.1.2 Neutralizacja podłoża
5.5.1.2.1. ESCO-FLUAT
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem
ESCOFLUAT.
Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zużycie
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2 (jedna część ESCO-FLUAT i dwie
części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT powinno
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24
godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie
stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić
przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie zmywać wodą, gdyż
zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementow
szklanych, ceramicznych i metalowych.
Konieczne jest zachowanie szczegolnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic
gumowych.
Należy unikać kontaktu ze skorą i oczami.
5.5.1.2.2. Renogal
Usunięcie skażeń biologicznych (mchow, glonow, porostow, bakterii, grzybow pleśniowych)
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL
w ilości od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych.
6.5.2 Obrzutka
Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę z zaprawy
cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany
maksymalnie w 50%. Zaprawę należy sporządzić w następujący sposob: połączyć wodę z preparatem
ASOPLAST-MZ w
stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część cementu:
trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku z cementem ciągle mieszając
do uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji (umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki,
aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem ASOPLAST-MZ należy mieszać
intensywnie przez czas
nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza. Obrzutkę
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki
budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynkow z zapraw cementowych. Należy chronić
świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.
6.5.3 Wyrównanie ubytków
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrownać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem
podkładowym THERMOPAL-GP 11 lub renowacyjnym THERMOPAL-SR 24. Jeżeli pierwszą warstwa
systemu jest tynk renowacyjny THERMOPAL-SR 24 do naprawy ubytkow stosować można zarowno
THERMOPAL-GP 11 jak i THERMOPAL-SR 24.
Jeżeli pierwszą warstwa systemu jest tynk podkładowy THERMOPAL-GP 11 do naprawy ubytkow
stosować można wyłącznie THERMOPAL-GP 11.
Podłoże przed nałożeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku
wyrownującego, pozostawić ją szorstką.
6.5.4 Wykonanie tynków
Tynki renowacyjne THERMOPAL-GP 11 i THERMOPAL-SR 24 przygotować (wymieszać z wodą)
przy zastosowaniu dowolnej mieszarki przeciwbieżnej lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich
ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i
wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w
jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych

grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR
24 stosowanego bez tynku podkładowego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm.
Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń:
Końcowkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując
optymalną odległość końcowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
− nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy średnicy dyszy 1314mm
ok. 30cm.
−nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13-14mm
ok. 18cm.
Przy wykonywaniu tynkow zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku
do
podłoża – stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili
załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo
należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań.
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić
i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię
zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może
powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych.
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby
uzyskać prawidłową pod względem rowności płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica
powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia
horyzontu.
W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak,
aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich
wysokość
względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego
przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki
na
zaprawie, z ktorej mamy wykonać tynk. Do osadzenia klockow nie należy używać zaprawy gipsowej,
powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Rownież gips, ktorym umocowane są puszki
instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. klejem
mineralnym
do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego
tynku. W tym celu do głowki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się
pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20cm od
podłogi,
nowy gwoźdź tak, aby jego głowka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się
sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie należy zwrocić
uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich klockow licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę
samą czynność trzeba powtorzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego
na
tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędow i
stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak
poprzednio.
Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klockow zastosować narzucone placki zaprawy wyrownane
packą. Po wykonaniu plackow lub osadzeniu kołkow przystępuje się do wykonania pasow
kierunkowych,
w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasow". Polega ono na tym, że na
pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je
łatą rowno z powierzchnią plackow lub klockow. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu
zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z
kielni.
Ten tradycyjny sposob jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany.
Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte
przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie
gipsu lub klejow zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach
zewnętrznychścian.
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz

pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem rownomiernie na tynkowaną powierzchnię.
Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.
Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrownać za
pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp.
narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzących (prowadnicach).
6.5.5 Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy
przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego.
Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunkow
cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania
może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.
THERMOPAL-FS33 należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym
pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej
(i umieszczonych na opakowaniu).
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym
wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie
gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go
wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała,
jeżeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania.
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy
między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między
pasmami.
Grubość gładzi po ręcznym jej wyrownaniu powinna wynosić ok. 2mm.
6.5.6 Przygotowanie do malowania
Podłoża powinny być czyste, rowne, nośne, odtłuszczone i zwarte. W przypadku silnego porostu alg i
grzybow należy zastosować preparat algo- i grzybobojczym. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy
usunąć w sposob mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. Wszelkie nierowności i ubytki należy
uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrownującymi. Powłoki starych farb emulsyjnych należy
dokładnie usunąć.
Podłoże powinno spełniać wymogi określone w PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
Podłoże należy zagruntować preparatem Tagosil-G.
6.5.7 Malowanie tynków
Farba krzemianowa Tagosil-Profi może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące
widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie są przeznaczone do
wymalowania
(szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią.
Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby
krzemianowej TagosilProfi są materiały naturalne możliwe są niewielkie rożnice intensywności kolorow. Dlatego materiały
pochodzące z rożnych partii (rożne numery serii) należy wymieszać lub stosować na architektonicznie
wydzielonych powierzchniach.
6.6 Kontrola jakości robót
Konieczna jest kontrola:
• materiałow
• przygotowania (oczyszczenia, naprawy) podłoża
• aplikacji
• wykonania warstw ochronnych (jeżeli są niezbędne)
Z każdej czynności kontrolnej należy sporządzić protokoł lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku
Budowy.
6.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposob przechowywania materiałow
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego
przechowywania),
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

– poprawność naprawy podłoża – wizualnie, przez opukiwanie drewnianym młotkiem, itp
– czystość podłoża – generalnie sprawdza się przez przetarcie, ścieranie, skrobanie lub zadrapanie
jak rownież probę zwilżenia. Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni wykazuje obecność
pyłu po oderwaniu. Niedopuszczalna jest obecność osadow, wykwitow, kredowania, pyłu, luźnych i
niezwiązanych cząstek, smarow, olejow, bitumow, środkow antyadhezyjnych, starych powłok, itp.
– warunki podane w p. 5.2 (zwłaszcza temperaturę aplikacji)
6.6.2 Badania w czasie robót
W czasie robot sprawdzać należy:
– czy spełnione są warunki wykonywania robot podane w p.5.5.
– wygląd zewnętrzny materiałow
– czas mieszania, czas aplikacji
– zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię
– przestrzegania podanych w p.5.4. pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim:
• grubości każdej nakładanej warstwy
– sposob zabezpieczenia świeżej wyprawy tynkarskiej przez oddziaływaniem czynnikow
atmosferycznych (jeżeli jest wymagane)
6.6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynkow renowacyjnych umożliwić ocenę:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałow i wyrobow,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− przyczepności tynkow do podłoża,
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0cm,
− wyglądu powierzchni tynku,
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczegolnymi warstwami,
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
− prawidłowość wykonania gruntowania pod powłoki malarskie (zużycie preparatu gruntującego),
− odbior poszczegolnych warstw powłok malarskich,
− wygląd powierzchni malarskiej (brak przebarwień, złuszczeń, spęcherzeń, zaciekow)
6.7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
6.7.1 Jednostka i zasady obmiarowania tynków
Powierzchnię tynkow oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z
zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładow Rzeczowych „KNR BC-04. Prace
budowlane
na bazie profesjonalnych systemow SCHOMBURG-SYMBUD”.
Powierzchnię pilastrow i słupow oblicza się w rozwinięciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnię tynkow stropow płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropow żebrowych i kasetonowych oblicza się w
rozwinięciu według wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich
jest
mniejsza od 0,5m.
Ilość tynkow w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.7.2 Jednostka i zasady obmiarowania wymalowań
6.7.2.1 Malowanie i gruntowanie ścian i sufitow należy obliczać w metrach
kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu
podłogi do spodu sufitu.
6.7.2.2 Malowanie farbami ścian i sufitow z profilami ciągnionymi lub ozdobami
wlepionymi oblicza się zgodnie z pkt. 7.2.1., zwiększając uzyskany wynik w
zależności od liczby profili lub ozdob, przy zastosowaniu wspołczynnikow podanych w
tablicy
Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych fasad należy doliczać do powierzchni sufitow
6.7.2.3 Przy malowaniu ścian, jeżeli ościeża i nadproża są rownież malowane,
z powierzchni ich nie potrąca się otworow do 3m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są
malowane. wowczas potrąca się powierzchni otworow, mierzone w świetle ościeżnic
lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się
doliczając powierzchnię malowanych ościeży.
6.7.2.4 Przy malowaniu i tynkow gładzonych otwory o powierzchni ponad 1m2
potrąca się z doliczeniem wnęk, ościeży itp.
6.7.2.5 Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do
gornego poziomu łącznie z gzymsem w rozwinięciu, jeżeli jest on malowany. Długość
ściany oblicza się w rozwinięciu. Z obliczonej powierzchni potrąca się otwory zgodnie
z pkt. 5.7.2.3.
6.7.2.6 Powierzchnie stropow belkowych kasetonowych oraz ścian z pilastrami
oblicza się w rozwinięciu.
6.7.2.7 Sklepienia łukowe należy obliczać w metrach kwadratowych według ich
rzeczywistej powierzchni, stosując ewentualnie uproszczone sposoby obmiaru.
6.8 Odbiór robót
6.8.1 Odbiór podłoża
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Jeżeli
odbior podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
6.8.2 Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć
jedno z następujących rozwiązań:
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
6.8.3 Odbiór tynków
6.8.3.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty
dwu ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
6.8.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogołem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogołem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek
Niedopuszczalne są następujące wady:
− wykwity w postaci nalotow krystalizujących soli na powierzchni tyn kow, pleśni itp.,
− trwałe ślady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynkow.
6.8.3.3 Odbior gotowych tynkow powinien być potwierdzony protokołem, ktory
powinien zawierać:
− ocenę wynikow badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamowieniem.
6.9 Podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynkow na ścianach
i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.
Cena obejmuje:
− prace przygotowawcze,
− dostarczenie materiałow przewidzianych do wykonania robot,
− montaż i demontaż ewentualnych zabezpieczeń, itp.,
− przygotowanie/naprawa i oczyszczenia podłoża,
− wykonanie prac tynkarskich i malarskich
− wykonanie wszystkich, niezbędnych z technologicznego punktu widzenia innych prac

− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarow,
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot.
6.10 Przepisy związane
6.10.1 Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murow. Część 12. Określenie przyczepności do
podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow
powszechnego użytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodności i ocena zgodności
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-betonowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 1. Zaprawa tynkarska
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6.10.2 Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)
• Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poźn. zmianami)
• Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809)
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z poźn. zmianami)
• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegołowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z poźniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z poźniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2010 nr 72
poz. 464)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041)
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poźn.
zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz.
461)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowańsubstancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz.
1679,
z poźn. zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowańsubstancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow (Dz.U. 2009 nr 53 poz.
439)
• Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rownież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow
(M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571)
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)
6.10.3 Bibliografia
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ITB, 2008)
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe
(ITB, 2006)
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe.
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1: Tynki (ITB, 2003)

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2011)
– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynki renowacyjne wewnętrzne i
zewnętrzne. (Promocja, 2007)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow (Dz.U. 2009 nr 53 poz.
439)
– Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rownież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
6.10.4 Obwieszczenia
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow
udzielonych
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. nr 32 z
2004 r. Nr 32, poz. 571)
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 nr 136 poz.
914)
6.10.5 Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, ITB, 2008
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2011
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Katalog Nakładow Rzeczowych KNR BC-03. Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemow
SCHOMBURG-INDUTEC, Bistyp-Consulting, 2010
– Instrukcja techniczna preparatu Asolin-WS
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część3) Arkady,
Warszawa 1990 r

