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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ORAZ ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8

1.     Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót
przygotowawczych terenu pod rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA"
wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie
terenu pod budowę, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbiórek określonych w projekcie budowlanym oraz
wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe.
W zakres tych robót wchodzą:
- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy
- usunięcie wierzchniej warstwy gleby – humusu
- geodezyjne wytyczenie budynku w terenie
- wykopy fundamentowe
- podsypki z piasku zwykłego
- obsypka ścian fundamentowych
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i OST oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogrodzenie placu budowy
- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.)
- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe
2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku
- tarcica sosnowa (deski i kantówka)
2.3. Podsypki z piasku
- na podsypki należy stosować piasek zwykły, zagęszczony do Is>= 0,98
2.4. Obsypka ścian fundamentowych
- na obsypki należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopu, zagęszczony do Is>= 0,98
3. Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z wykopów dowolnym środkiem transportu zgodnie z wymogami
zawartymi w OST. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- usunąć 30 cm wierzchnią warstwę gruntu w obszarze projektowanej rozbudowy
- urodzajną glebę zgromadzić na hałdzie i wykorzystać ją do rekultywacji terenu po zakończeniu budowy
- geodezyjnie wyznaczyć budynek w terenie zgodnie z projektem w nawiązaniu do istniejącego budynku
5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.2.2.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokół wykopu.
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
4) Tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
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5.2.3.Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0, 98 według próby normalnej Proctora.
5.2.4.  Warunki wykonania zasypki
1) Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
3) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
i śmieci.
4) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40m - przy
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
5) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,98 wg próby normalnej
Proctora.
6) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6.     Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych podano w punktach od 5.1. do 5.2 SST.
Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy roboty spełniają standardy określone
w niniejszej SST, OST oraz w projekcie budowlanym.
7.      Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
- roboty ziemne - [m3]
- prace geodezyjne - [r-g]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.
9.     Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Płaci się za wszystkie czynności związane z robotami wykonanymi zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
niniejszej SST i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej SST.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym
załącznikiem do umowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02

BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót
zbrojarskich i betoniarskich przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA"
wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
betonowych i żelbetowych elementów konstrukcji zaprojektowanych w projekcie budowlanym.
W zakres tych robót wchodzi:
- wykonanie fundamentów
- wykonanie trzpieni żelbetowych
- wykonanie wieńców, podciągów i nadproży
- betonowanie stropu Teriva
- wykonanie warstw podkładowych z betonu
- wykonanie żelbetowej płyty posadzkowej
- pozostałe roboty betonowe i zbrojarskie wynikające z projektu budowlanego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i OST oraz poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
2,1. Stal zbrojeniowa
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej:

A-IIIN - wg PN-ISO 6935-2 - RB 500W
A-IIIN - wg DIN 488 - BSt500S

2) Wady powierzchniowe
*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla
prętów o większych średnicach.
3) Odbiór stali na budowie
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki
czy kręgu.
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych
dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m
długości pręta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
4) Badanie stali na budowie
- Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia, jakości (atestu),
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- nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Beton konstrukcyjny
- C20/25 (B25) dla wykonania wszystkich elementów konstrukcji budynku.
Beton z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie
2.3. Beton do wykonania podkładów betonowych
Beton kl. C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
3.     Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Gotowe mieszanki betonowe powinny być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betony oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90min przy temp. otoczenia +15ºC
- 70min przy temp. otoczenia +20ºC
- 30min przy temp. otoczenia +30ºC
Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszający, jakość materiałów i zgodnie z wymogami
producenta. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
określone w OST. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu
i błota,
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych
stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych.
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
5.2. Wykonywanie robót betoniarskich
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.1.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0, 75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
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* w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
* warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
* przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
5.2.2.  Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0, 65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1, 4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30
do 60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1, 0 do 1, 5 m
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
* Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego.
* Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.4. Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN

206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących,
jakości betonu i stosowanych materiałów.
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej z odpowiednimi dodatkami chemicznymi o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.
2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa. powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.6. Pielęgnacja betonu
1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
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- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3
razy na dobę).
- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości
pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.
2) Okres pielęgnacji
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.2.7. Wykańczanie powierzchni betonu
1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć-ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż
2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm,
2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych po rozdeskowaniu konstrukcji
należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po
rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować wilgotną
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.3.  Wykonanie warstw podkładowych z betonu
Przed przystąpieniem do układania podkładu betonowego należy sprawdzić podłoże pod względem stopnia
zagęszczenia i nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości
Kontrola, jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Kontrola, jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty betonowe podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
W obmiarze nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów
o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
Jednostkami obmiaru robót betonowych są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej i betonowej.
- 1 m3 wykonanego podkładu betonowego
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbioru końcowego - wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Odbiór zbrojenia.
- Odbiór deskowania i zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia i deskowania z rysunkami wykonawczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
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poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz
możliwości otulenia prętów betonem zgodnie z projektem technicznym.
9. Podstawa płatności.
1) Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie
i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia
i usunięcie ich poza teren robót.
2) Płaci się za roboty betonowe wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
3) Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu podkładowego wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym
załącznikiem do umowy. Ogólne zasady rozliczania i płatności określono w OST.
10.   Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów
z bloczków betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej oraz betonowych bloczków fundamentowych przy
rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową wewnętrznego układu
komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
murów zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowanych w projekcie budowlanym.
W zakres tych robót wchodzi:
- wykonanie zewnętrznych ścian parteru i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych z bloczków z betonu komórkowego
- wykonanie ścian attykowych z bloczków z betonu komórkowego
- wykonanie ścian fundamentowych z betonowych bloczków fundamentowych
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i OST oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59x24x24 cm,
Odmiany: M600 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.2. Bloczki betonowe
Wymiary: 14x24x38 cm,
klasa 15 MPa
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.     Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
4.     Transport
Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszający, jakość materiałów i zgodnie z wymogami
producenta. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
określone w OST. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.     Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
1) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów.
2) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
3) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe.
4) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
5) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
6) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
7) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z betonu komórkowego
5.1.1.  Spoiny w murach.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10
mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
5. Kontrola jakości
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości oceny robót
poprzedzających roboty murowe,
- jakości wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające,
jakość wykonania robót murowych, według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
„Konstrukcje murowe”, oraz normy PN-68/B-10020:
1) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar
długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży
wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech
różnych miejscach,
2) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach, na zgodność
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót,
3) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów
licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może
być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu
murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości, co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie,
z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,
4) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,
5) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm;
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,
6) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy
budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,
7) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta;
badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
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milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury
niespoinowane

1 2 3 4

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1
metrze długości - na całej powierzchni 3 10 6 20

2.
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m

- na wys. kondygnacji - na całej
wysokości

3 6
20

6
10 30

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości - na całej długości

1
35 2 30

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na całej długości 1 10 2 20

5.

Odchylenia wymiarów otworów w
świetle o wymiarach: do 100 cm

szerokość wysokość ponad 100 cm
szerokość wysokość

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

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

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
1)  dokumentacja techniczna,
2)  dziennik budowy,
3)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
4)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
5)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
6)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
7)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.1.  Wszystkie roboty murowe objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym
załącznikiem do umowy. Ogólne zasady rozliczania i płatności określono w OST.
10.   Przepisy związane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-1201J:1997
PN-EN 197-1:2002
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04
KONSTRUKCJE STROPÓW

CPV 45223500-1
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stropu Teriva przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z
przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
w obiekcie stropu gęstożebrowego nad parterem Teriva 4,0/1.
W zakres tych robót wchodzą:
- ułożenie belek stropowych w rozstawie 60 cm,
- ułożenie pustaków keramzytowych,
- wykonanie zbrojenia podporowego
- wykonanie zbrojenia wińców,
- wykonanie żeber rozdzielczych, stemplowanie stropu,
- betonowanie konstrukcji stropu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i OST oraz poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST (kod CPV 45215210-2).
1) Belki stropowe:

długości 2,40÷6,40 mb co 0,20 mb
2) Pustaki keramzytobetonowe zwykłe i deklowane:
- wytrzymałość na obciążenia statyczne ( 2 kN ),
3)  Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
4)  Stal zbrojeniowa wieńców i żeber rozdzielczych A-IIIN (BSt500S)
3. Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
4. Transport
Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszający, jakość materiałów i zgodnie z wymogami
producenta. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
określone w OST. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne:
Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie.
Belki należy układać w rozstawie 60 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między nimi
po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze
powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać na ryglach podstemplowanych i wykonać obniżony wieniec
poniżej spodu belek na grubość, co najmniej 50 mm. Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory
montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu. Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach
pod ryglami podpierającymi belki stropowe. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być
wypoziomowane. Projektowane jest wykonanie odwrotnej strzałki ugięcia stropu o wartości 15 mm w środkowej
części stropu i równomiernie do wartości zerowej przy ścianach podporowych i równoległych.
5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.
Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów,
jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu połączeń drutem
wiązałkowym.
Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne.
Nad każdą belką, należy umieścić zbrojenie podporowe, zgodnie z dokumentacją techniczną, należy stosować
zbrojenie podporowe inwentaryzowane. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek"
nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy wyciąć dwa odcinki zbrojenia
dolnego "koszyka" 05 o długości 240 mm (możliwość nałożenia koszyka na zbrojenie wieńca) lub alternatywnie
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w postaci pręta ze stali klasy A-IIIN o średnicy 12 mm zakotwionego w wieńcu i płycie stropowej na długości min. 40
średnic zbrojenia podporowego tj. 48 cm.
5.3. Podpory montażowe
Podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod ryglami podpierającymi belki stropowe przy
rozpiętości stropu:
- do 3,9 m -1 podporę
- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory
- powyżej 6,0 m - 3 podpory.
5.4. Wieńce
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu
opuszczone wieńce żelbetowe o wysokości, co najmniej 29cm i szerokość 24 cm. Zbrojenie wieńców powinno
składać się z czterech prętów o średnicy 12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być rozmieszczone, co
25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach.
Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem.
Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jego zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca powinny
być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu.
5.5. Żebra rozdzielcze
W stropach począwszy od TERIVA l = 4,2 m, należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 10 cm i wysokości
równej wysokości stropu. Dwa żebra rozdzielcze powinny znajdować się w 1/3 części stropu. Zbrojenie żebra
rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden z pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica
prętów w żebrach rozdzielczych powinna wynosić 12 mm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być
zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wieńcach, na długość minimum 0,5 m, spięte strzemionami o średnicy 6
mm, o rozstawie nie większym niż 0,5 m.
5.6. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek
W stropie nie projektuje się żeber pod ściany działowe, ponieważ niniejszy projekt nie przewiduje ścian działowych
murowanych.
5.7. Układanie pustaków
Po ułożeniu belek stropowych przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków
na stropie należy prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków
przylegających do wieńców i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane).
Pustaków nie należy opierać na podporach stałych (ścianach i rygach), na których oparte są belki.
5.8. Betonowanie stropu
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców
i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie
elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy C20/25 (B25)) należy zwrócić uwagę na dokładne
wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie
wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy
transport betonu po stropie może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek
stropowych.
5.9. Strop - zużycie materiałów
- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B20 : - 0,0465 m3/m2

- zużycie pustaków : - 6,7 szt/m2

- zużycie belek : - 1,67 mb/m2 s masa stropu ok.: - 268 kg/m2

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z
zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie
i mierzenie (wymiarów i kształtu, liczby szczerb, pęknięć, odporności na uderzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi
na zawartość margla).
Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić ilości, średnice i rozstawy prętów stanowiących
zbrojenie stropu.
W trakcie betonowania, o ile wykonuje się go na budowie, należy pobrać próbki betonu i kontrolować jego, jakość wg
PN-88/B-06250 „Beton zwykły". W przypadku betonu handlowego zadbać o pozyskanie atestu.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu.
Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości i szerokości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. Podstawę do odbioru stropu powinny
stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
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- zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST (kod CPV 45215210-2).
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, która obejmuje;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie belek,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ułożenie stropu,
- montaż zbrojenia
- betonowanie stropu,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05

WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
CPV 45261000-4

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi przy
rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową wewnętrznego układu
komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
W zakres tych robót wchodzi:
- wykonanie izolacji paroszczelnej z foli PVC
- wykonanie warstwy termoizolacyjnej 10-43cm z płyt styropianowych ze spadkiem 3%,
- wykonanie wierzchniej warstwy termoizolacyjnej ze styropapy  gr. 5cm,
- wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy (podkładowa + wierzchniego krycia)
- wykonanie obróbek blacharskich ścian attykowych, klap dymowych, wyrzutni wentylacyjnych i cokołów pod

wentylatory, okapów itp.
- montaż rynien i rur spustowych,
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
2.1. Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej  W-400/1200
 rodzaj osnowy: tektura budowlana
 rodzaj masy asfaltowej

 masa impregnacyjna: asfalt drogowy
 masa powłokowa: asfalt oksydowany

 typ wykończenia powierzchni
 powierzchnia górna: posypka mineralna gruboziarnista
 powierzchnia dolna: posypka mineralna drobnoziarnista

2.2. Asfaltowa papa podkładowa na osnowie z welonu z włókien szklanych
 rodzaj osnowy: welon szklany
 rodzaj masy asfaltowej

 masa impregnacyjna: asfalt oksydowany
 masa powłokowa: asfalt oksydowany

 typ wykończenia powierzchni
 powierzchnia górna: posypka mineralna drobnoziarnista
 powierzchnia dolna: posypka mineralna drobnoziarnista

2.3.  Asfaltowy lepik do klejenia na zimno pap do podłoża

2.4. Blacha płaska stalowa ocynkowana powlekana
Kolor wg proj. architektury.

2.5. Styropian
 Styropian EPS-100 (FS-20), płyty grubości 10cm układane w warstwach z przesunięciem o połowę
szerokości płyty oraz płyty ze spadkiem 3%

2.6. Styropapa
 Styropian EPS-100 (FS-20) jednostronnie laminowany papą asfaltową, płyty grubości 5cm układane
z przesunięciem o połowę szerokości płyty względem poprzedniej warstwy.
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3.     Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5.     Wykonanie robót
5 1. Pokrycia papowe
- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych lepik smołowy
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne.
- Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
- Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę szerokości.
- Klejenie papy należy wykonywać na suche podłoże.
- Papę należy układać prostopadle do kierunku spadku połaci dachowej
5.2. Termoizolacja dachu
- Pod styropian należy ułożyć na stropie izolację paroszczelną z foli PVC
- Styropianowe płyty należy układać w warstwach tak by szczelnie do siebie przylegały. Szerokości szczelin
pomiędzy płytami nie mogą być większe niż wynika to z dopuszczalnej odchyłki wymiarowej płyt styropianowych.
- Szczeliny pomiędzy płytami większe niż dopuszczalne wypełnić pianką poliuretanową.
- Pierwsza warstwa gr. 10cm druga warstwa profilująca spadek 3% układana z przesunięciem i trzecia gr. 5cm ze
styropapy układana z przesunięciem i klejeniem laminatu z papy na zakładach. Wszystkie warstwy izolacji należy ze
sobą skleić klejem poliuretanowym rozkładanym pasmowo.
- Izolację należy wykonywać na suchym podłożu podczas bezdeszczowej pogody.
- Izolację należy przymocować do blachy trapezowej za pomocą łączników mechanicznych w ilości min 3szt/m²
połaci.
5.33.  Obróbki blacharskie
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, powinny być wykonane w taki
sposób aby niemożliwe było zaciekanie wody opadowe i z topniejącego śniegu pod obróbkę a tym samym do wnętrz
budynku  i na ściany budynku.
- Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz
w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
5.4.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
- Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany
w elementy wieloczłonowe,
- Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być klejone na całej
długości,
- Rynny powinny być mocowane do obróbki blacharskiej okapu, uchwytami rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm,
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe - z blachy jw.
- Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy
i składany w elementy wieloczłonowe,
- Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40mm; złącza powinny być klejone na całej długości,
- Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m
- Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w mur,
6.     Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne
a)  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b)  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
c)  Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d)  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
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e)  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót pokryciowych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robót blacharskich -mb wykonanych rynien lub rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Ilość robót określa
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.     Odbiór robót
8.1.  Odbiór podłoża
- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm,
8.2.  Odbiór robót pokrywczych
- 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.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania i ilości poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót
pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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.

8.2.1.  Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności.
Pokrycie z papy. Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość „mb" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, sklejenie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe. Płaci się za ustaloną ilość „mb" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i sklejenie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-69/B-10260                 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998             Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997       Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998             Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06

ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
CPV 45321000-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z izolacją przeciwwilgociową oraz izolacją termiczną przy rozbudowie budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w
Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robót
budowlanych ujętych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych
i termoizolacyjnych a w szczególności:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie ścian fundamentowych
- Izolację termiczną posadzek
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z OST.
1.5. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, Ogólną
Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących aktów
prawnych.
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony
środowiska.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do izolacji termicznych
2.1.1. Polistyren ekstrudowany.
Polistyren  ekstrudowany  wg. PN-EN 13164
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2
Własności:
- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa
- powierzchnia – jednostronnie ryflowana
- wykończenie boków – na zakładkę (frez, felc)
- współczynnik przewodności cieplnej: 0,035 W/mK - deklarowany
Wymiary: 1250x600mm
Grubość płyt: 90mm
2.1.2. Styropian
Płyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Odmiana: EPS-200 (FS-30) - posadzki,

EPS-70 (FS-15) - ściany zewnętrzne nadziemia,
Własności:
- wytrzymałość EPS-200 na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 200 kPa
- wytrzymałość EPS-70 na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 70 kPa
- powierzchnia – gładka
- wykończenie boków – na zakładkę (frez, felc) – płyty gr. 120mm
- wykończenie boków – na gładko – płyty gr. 60,
- współczynnik przewodności cieplnej EPS-70      = 0,040 W/mK - deklarowany
- współczynnik przewodności cieplnej EPS-200   = 0,036 W/mK - deklarowany
Wymiary: 1000x500mm

Grubość płyt EPS-70: 120 mm
Grubość płyt EPS-200: 60 mm
2.1.3. Środek gruntujący
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju
i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.1.4. Zaprawa (masa) klejąca



18

Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do
podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.1.5. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe,
dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji
termicznej o frezowanych krawędziach.
2.1.6. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest
siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.1.7. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Izolacja pozioma ścian fundamentowych
Folia fundamentowa PCV np. FolGam F 0,5m/30mb/1,0mm
szerokość: 50 cm
długość: 30 mb
grubość: 1,0 mm
ciężar: 1700g/m2

2.2.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych
Masa izolacyjna  np. ABIZOL ST

Dane techniczne:
kolor:                                                                                     brązowo-brunatny
konsystencja:                                                                         gęsta tiksotropowa pasta
temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania:          od +5ºC do +30ºC
czas schnięcia: 3-5 dni
grubość warstwy:                                                                  do 2 mm
wydajność: - punktowe klejenie styropianu ok. 1 kg/m2

- hydroizolacja 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
ilość warstw:                                                                         minimum 2
czyszczenie narzędzi:                                                           wodą, po zaschnięciu

rozpuszczalnikiem organicznym

2.2.1. Izolacja pozioma pod posadzki na gruncie
Folia fundamentowa PCV np. FolGam H
szerokość: 2,05 m
długość: 30 mb
grubość: 0,8 mm
ciężar: 1360g/m2

2. 3. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na:
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną,
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi
producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich
jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, umożliwiającego
w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego:
- nazwę lub znak producenta
- symbol materiału
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne
- oznakowanie sztywności obwodowej
- identyfikację serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami podanymi przez
producenta lub w aprobatach technicznych.
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3. SPRZĘT
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1.  Przygotowanie podkładu
a)  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
b)  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2.  Gruntowanie podkładu
a)  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z mas asfaltowych powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową
b)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c)  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C
5.1.3.  Izolacje powłokowe z mas asfaltowych
a) Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody
b) Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować,
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem głębokopenetrującym
DISPROBIT GRUNT lub rozcieńczonym DISPROBITEM (nie stosować gruntów
rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia
c) Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem, nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i mrozem
do czasu całkowitego związania.
d) Przyklejanie płyt styropianowych – prace rozpocząć od dna wykopu. ABIZOL ST nakładać punktowo na płyty
styropianowe. Płyty przykładać do podłoża i dociskać je ruchem kolistym. Czas wiązania wynosi ok. 3-5 dni.
Stosować na zimno.
e) Wykonywanie hydroizolacji – stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu warstwy gruntującej, nakładać masę
pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość nakładanej warstwy (ok. 1 mm). Grubość warstwy
kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,5 kg/m2/warstwę). Masę nałożyć w minimum 2
warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po należytym wyschnięciu
poprzedniej (warstwa o grubości 1 mm schnie ok. 2 dni w temp. +23oC).
f) OGRANICZENIA STOSOWANIA
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę.
- Nie prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych lub silnego nasłonecznienia.
5.1.4. Izolacje poziome z folii PVC
Folię należy układać na równym podkładzie betonowym. Arkusze folii łączyć za pomocą zgrzewów. Szerokość
zakładów podłużnych i poprzecznych powinna być nie mniejsza niż 10cm. Izolację poziomą posadzki z folii PVC
należy skleić lub zgrzać z folią izolacji poziomej ścian.
5.2. Ocieplenie przegród
5.2.1. Podłoże
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie
przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami
zalecanymi do tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno sie zmyć pod ciśnieniem
bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić
gruntowanie emulsja.
5.2.2. Mocowanie płyt styropianowych
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie
równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi
wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno sie ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad
poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także
chroni wyprawę tynkarska przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające
sie od chodnika bądź gruntu. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji
termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie
w tzw. cegiełkę. Takie przesuniecie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku.
Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada sie ja na powierzchnie płyty
metoda „pasmowo-punktowa”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co
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najmniej 3 cm. Na pozostała powierzchnie należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm.
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę
należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe
mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach
budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest
niska i trudna do określenia. Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich
rozmieszczenia powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po
upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany
wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak
ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki musza być zakotwione na głębokość min. 9 cm
5.2.3. Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojona stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka powinna posiadać
odpowiednią wytrzymałość mechaniczna, równy i trwały splot i powinna być odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach
ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie
ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie
w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawędzie ościeży.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej równomiernie po całej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać sie z powierzchnia płyt. Warstwa
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki musza być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na
narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać sie ze spoinami miedzy płytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy
stosować dwie warstwy siatki.
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś
nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.
5.1.4. Warstwa wykończeniowa
Warstwę wykończeniową może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą
elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia
cieplno- wilgotnościowe ocieplanej ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego.
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy
zbrojonej.
Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy
wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie
podkładu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni
i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od
jej wykonania.
Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: mineralnych, akrylowych, silikatowych lub silikonowych. Wszystkie
powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności
od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z
technologia opisana w ich kartach technicznych.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem robót
wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
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- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczących
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
- Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających,
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni izolacji
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za
a) ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej przyjętej w kosztorysie ofertowym, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji
- roboty porządkowe
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy podstawowe
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
10.2. Normy
Polistyren ekstrudowany  wg PN-EN 13164
Płyty styropianowe wg PN-EN 13163
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-B-24620:1998
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07

TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych i zewnętrznych przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz
z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego:
- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne
- Okładziny ścienne wewnętrzne
- Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
2.1.  Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i mul.
2.2.  Piasek
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5DC.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4.  Płytki ceramiczne
2.4.1Klasy nasiąkliwości wodnej płytek ceramicznych
Nasiąkliwość płytek ceramicznych to parametr, który określa porowatość materiału. Zasada jest taka, że im ta
porowatość większa, tym płytka jest bardzie podatna na wsiąkanie wody. Ze względu na poziom nasiąkliwości, płytki
dzielimy na trzy grupy:
 Grupa I

Należą do niej płytki o nasiąkliwości poniżej 3%. Nadają się w zasadzie do każdego rodzaju powierzchni,
zarówno na ściany, jak i na podłogi. Nie ma znaczenia, czy są to powierzchnie wewnątrz pomieszczenia czy
na zewnątrz. Nie ma znaczenia także temperatura, gdyż płytki I grupy dobrze znoszą również temperatury
ujemne. Produkuje się je jako szkliwione, nieszkliwione, nieszkliwione polerowane, ciągnione oraz
prasowane.

 Grupa II
Należą do niej płytki o nasiąkliwości od 3% do 10%. Nadają się do wykładania zarówno ścian, jak i podłóg.
Płytki ceramiczne grupy II mogą być odporne na mróz, jednak informacja o tym musi być wyraźnie
wskazana na opakowaniu.
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 Grupa III
Najpopularniejsza grupa płytek o nasiąkliwości od 10% do 20%. Nadaję się zarówno na podłogi, jak i na
ściany. Można je jednak kłaść jedynie wewnątrz budynków.

2.4.2. Klasy ścieralności płytek ceramicznych
Płytki ceramiczne, zresztą jak każdy inny materiał, który kładziemy na podłogi, z czasem – w wyniku użytkowania –
ścierają się. Na jednych ślady widoczne są wcześniej, na innych rysy pojawiają się później. Od czego zależy poziom
zużycia płytek ceramicznych? Chodzi rzecz jasna o materiał, z którego zostały wykonane oraz od tego, czy został on
pokryty szkliwem czy też nie. Aby nie rozczarować się po zakupie i położeniu płytek ceramicznych na podłogę
łazienki warto zapoznać się z poszczególnymi oznaczeniami, tzw. klasami ścieralności.
Ścieralność płytek ceramicznych mierzona jest klasami ścieralności od I do V metodą PEI wg normy PN-EN 154 oraz
ISO. Polega ona na określeniu ilości obrotów urządzenia ścierającego powierzchnię szkliwionej płytki. Po takim
zabiegu uwidaczniają się na szkliwie trwałe ślady tarcia. W ramach każdej klasy istnieje jednak duża rozpiętość
obrotów, dlatego używa się często określeń: słaba trójka, mocna trójka, słaba czwórka, mocna czwórka itp.
 Klasa I

Zdecydowanie najsłabszą klasą płytek ceramicznych jest klasa I, która wskazuje zużycie przed wykonaniem
150 obrotów. Nadają się do pomieszczeń, w których chodzimy albo na boso, albo w miękkich kapciach.
Kładzie się je na podłogi w pokojach oraz sypialniach.

 Klasa II
Kolejną klasą jest klasa II (150-600 obrotów). Dobrze sprawdzają się na podłogach łazienek, gdyż są dość
odporne na pojawiające się niewielkie ilości piasku z nieco bardziej solidnych butów.

 Klasa III
Są to płytki (600-1500 obrotów), które stosuje się w miejscach, w których dość dużo się chodzi w obuwiu
o twardej (ale nie metalowej) podeszwie. Są to np. kuchnie i korytarze.

 Klasa IV
Następna klasa jest już dużo odporniejsza (do 12000 obrotów). Płytki te nadają się do położenia w miejscach,
w których odbywa się dość częsty ruch, jednak ilość materiałów ścierających jest niewielka. Są to np.
pomieszczenia handlowe, hotele, salony sprzedaży.

 Klasa V
Najbardziej solidna natomiast jest klasa V (powyżej 12000 obrotów). Płytki ceramiczne klasy V kładzie się
w tych miejscach, które narażone są na nieustanny ruch, a ilość wnoszonych zanieczyszczeń jest znaczna, np.
centra handlowe, hale lotniskowe, sale hotelowe.

2.4.3. Parametry wskazujące stopień antypoślizgowości płytek ceramicznych
Antypoślizgowość to jeden z najistotniejszych parametrów. Szczególnie jeśli chodzi o płytki łazienkowe, które są
szczególnie podatne na osadzanie się na nich wody. Jeśli z łazienki będą korzystać małe dzieci, to ten parametr jest
naprawdę istotny. Płytki antypoślizgowe to te, które mają oznaczenia od R9 do R13. Wskaźnik poniżej R9 oznacza
płytkę, która nie jest antypoślizgowa. Podczas podejmowania decyzji o fakturze płytek, warto pamiętać, że kafelki
z wklęsłościami i wypukłościami są bardziej antypoślizgowe, aniżeli płytki zupełnie gładkie.
2.4.4. Parametr, który wskazuje na odporność płytek ceramicznych na środki chemiczne
W łazience używamy często środki chemiczne do czyszczenia poszczególnych elementów armatury. Dlatego też
warto pamiętać, by płytki ceramiczne, które chcemy zastosować w łazience były odporne na działanie detergentów.
Odporność na nie ocenia się w skali od 1 do 5. By płytki do łazienki nie uległy zniszczeniu po potraktowaniu ich
środkiem chemicznym, wskaźnik odporności musi być co najmniej 3.
2.4.5. Rodzaje płytek
Najbardziej popularnymi i najczęściej polecanymi przez profesjonalistów są płytki ceramiczne. Wśród nich
wyróżniamy następujące typy:
 Terakota

To płytki szkliwione. Ich powierzchnia jest albo gładka, albo fakturowana. Proces powstawania tego rodzaju
płytek odbywa się w dość wysokiej temperaturze, dzięki czemu charakteryzują się niską nasiąkliwością
wodną. Terakota jest mocna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, dlatego też używa się jej głównie do
wykończenia podłóg.

 Gres
To płytki, które wykonuje się z drobno zmielonego kwarcu, kaolinu, skaleni. Wypala się je jednorazowo
w bardzo wysokiej temperaturze, dzięki czemu należą do jednych z najmocniejszych rodzajów płytek. Są
odporne na ścieranie, plamy oraz działanie środków chemicznych. Wyglądem przypominają marmur,
trawertyn i granit. Najczęściej stosuje się je jako wykończenie podłogi, jednak nie ma przeciwwskazań, by
używać je na ściany. Jednym Z czołowych producentów gresu jest firma Opoczno.

 Glazura
To płytki, które stosuje się wyłącznie na ściany. Pokryte są warstwą szkliwa. To od jego rodzaju oraz
grubości zależy wygląd, stopień połysku, kolor oraz dekoracja płytki. Glazura jest stosunkowo krucha
i cienka.

 Klinkier
To materiał niezwykle mocny i odporny na działanie uszkodzeń mechanicznych. Ma bardzo wysokie
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parametry techniczne. Występuje w różnych kolorach. Dobry zarówno na podłogi, jak i na ściany.
Oferowany przez takich producentów płytek ceramicznych, jak Paradyż czy Opoczno.

Powyższe parametry dla płytek przeznaczonych do wbudowania określi Inwestor lub Inżynier.
2.4.6. Fugi
Fugi wodoodporne i mrozoodporne, drobnoziarniste lub gruboziarniste w zależności od szerokości fug.
Kolorystyka fug według uznania Inwestora.
2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny
Mineralny tynk cienkowarstwowy, wyprodukowany na bazie białego cementu, wypełniaczy mineralnych i kruszywa
dolomitowego. Przeznaczony do ręcznego nakładania wewnątrz i na zewnątrz. Możne być nakładany na wszystkich
równych i nośnych podłożach budowlanych oraz na warstwach zbrojonych w systemach ociepleń EOS
z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej lub styropianu.
Tynk o zwiększonej elastyczności, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i o wysokiej przyczepności do podłoży
mineralnych.
Faktura i granulacja:
BARANEK 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
KORNIK 2,0 mm; 3,0 mm
3.     Sprzęt
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania
określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót.
4.     Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5.     Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur".
d)  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2.  Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne –
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego
i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
*  Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
*  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno być większe niż 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych mineralnych
Podłoże dla tynków cienkowarstwowych musi być nośne (stabilne), czyste i suche. Powinno być także równe,
pozbawione bruzd i zgrubień tynku. Należy starannie uzupełnić wszelkie ubytki, zwracając szczególną uwagę na
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poprawność krawędzi i obróbki otworów po kotwach rusztowania. Tradycyjny, podkładowy tynk cementowy lub
cementowo-wapienny powinien związać w dostatecznym stopniu, a wymagany, minimalny okres jego sezonowania
można oszacować przyjmując jeden dzień dojrzewania na każdy milimetr grubości warstwy. W przypadku
bezspoinowych ociepleń podkład zbrojony siatką można pokrywać tynkiem elewacyjnym nie wcześniej niż po 3
dniach od momentu wykonania podłoża.
Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku należy skutecznie oczyścić, najlepiej
wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej lub wody.
Podłoża tynkarskie osłabione lub osypliwe należy wzmocnić gruntującym preparatem głęboko penetrującym,
natomiast w przypadku zbyt wysokiej lub nierównomiernej chłonności zagruntować gruntem dyspersyjnym.
O ile producent nie zaleca inaczej, podłoże dla tynku należy pokryć warstwą pośrednią (często mylnie określaną jako
grunt) zwiększającą przyczepność pomiędzy warstwami i regulującą chłonność podłoża. Preparat warstwy pośredniej
dobieramy wyłącznie na podstawie wskazań producenta tynku (powinna je zawierać karta techniczna tynku).
Suche mieszanki tynku należy mieszać z czystą wodą w ilości zalecanej przez producenta, przy czym do kolejno
przygotowywanych partii tynku należy dodawać tę samą ilość wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy
przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, unikając spienienia materiału. Utrzymanie jednorodnej konsystencji
przygotowywanego materiału zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalników ślimakowych.
W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystości stosowanej wody,
pojemników i narzędzi. Warto pamiętać, że dostarczane przez producenta zaprawy oraz masy tynkarskie są
produktami praktycznie gotowymi do użycia i pod żadnym pozorem nie należy do nich dodawać żadnych substancji
chemicznych. Dopuszcza się jedynie regulowanie konsystencji materiału przez dodatek wody określony w karcie
technicznej tynku.
Wyprawę tynkarską należy nakładać i rozprowadzać na tynkowanej powierzchni przy użyciu kielni i pac tynkarskich
ze stali kwasoodpornej. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy należy zacierać pacami z tworzywa sztucznego,
gąbki lub filcu, w zależności od przewidzianej faktury tynku.
Należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników, a prace zaplanować na pełnych powierzchniach, najlepiej na
wszystkich poziomach rusztowania równocześnie. W przypadku elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczyć
linie styku poszczególnych pól roboczych. Wykonywanie tynku należy prowadzić nieprzerwanie do krawędzi
tynkowanych powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu wszyscy
pracownicy powinni stosować tę samą technikę, narzędzia i kierunek zacierania, a postęp tynkarzy na poszczególnych
poziomach rusztowania należy zsynchronizować.
Tynk w takich miejscach należy wykańczać sukcesywnie, w miarę zacierania powierzchni, nie odkładając tego na
później. W trakcie realizacji robót elementy budynku sąsiadujące z tynkowanymi powierzchniami należy osłaniać,
a w przypadku ich zabrudzenia bezzwłocznie oczyszczać nie dopuszczając do stwardnienia zaprawy.
Tynki cienkowarstwowe można wykonywać w zakresie temperatury powietrza od +5 do +25°C . Nie dopuszcza się
prowadzenia robót w czasie opadów atmosferycznych, intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w
przeciągu 24 godzin spadku temperatury poniżej 0°C . Nie wolno wykonywać tynku na elewacjach silnie
nasłonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewację należy osłaniać przed bezpośrednim,
intensywnym nasłonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2. niniejszej specyfikacji
technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z tynku zwykłego
podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
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Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody,
w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na
podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża
nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy
sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem
świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go
metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków.
W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć
próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz
nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o
powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność
powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót
malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-
10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej SST. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
7.     Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się
w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym



27

i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej
krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.
8. Odbiór robót
8.1.  Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2.  Odbiór tynków
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10.   Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część4) Arkady, Warszawa 1990r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1:
Tynki. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08

POSADZKI
CPV 45431000-7
CPV 45432000-4

1.    Wstęp
1.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową
wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym tj.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwa wyrównawcza grubości 4-5cm, wykonana z zaprawy cementowej,
z ułożeniem zaprawy na warstwie termoizolacyjnej, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek gresowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
2.1. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i mul.
2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
2.5. Wyroby gresowe
Płytki podłogowe gresowe:
- barwa, wymiary i faktura powierzchni wg uznania Inwestora
- twardość wg skali Mohsa - 8
- ścieralność - V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość:       ±1,5 mm
- grubość:                         ±0,5 mm
- krzywizna:                       1,0 mm
Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek należy stosować zaprawy klejowe dostosowane do rodzaju płytek i miejsca wbudowania
zaprawy.
Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy fugowe wodoodporne i mrozoodporne.
3.     Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.     Transport
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.

5.    Wykonanie robót
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 10 MPa, z ułożeniem zaprawy na warstwie
termoizolacyjnej przełożonej folią budowlaną gr. 0,2mm, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń

oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem taśmy
dylatacyjnej przyściennej gr. 5mm.
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5°C.
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego.
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m3.
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem.
*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
6. Kontrola jakości
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym).
6.3 Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.    Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.    Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany
laboratoryjnie.
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4    Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
9.    Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09

MALOWANIE
CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową
wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich tynków oraz innych elementów w przedmiotowym obiekcie.
1.4.  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały.
2.1. Farby budowlane gotowe.
2.1.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.1.3.  Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność- 15-16 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
2.1.4.  Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność - 4,5-5 m2/dm3

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

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

czas schnięcia - 12 h
2.1.5.  Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajność - 6-8 m2/dm3

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność - 6-10 m2/dm3

2.1.6.  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia
- max. 2 godz.
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Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość-100-120 |im
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2,6. Środki gruntujące
2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub gotowy preparat gruntujący.
3.     Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.     Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5.     Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2.   Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5.
5.2.2. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3.   Wykonywania powłok malarskich
5.3.1.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.2.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
6.     Kontrola jakości
6.1   Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3.  Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok
o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.  Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10.    Przepisy związane
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10

STOLARKA
CPV 45421000-4

1      Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej przy rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz
z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inżyniera.
2.     Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Stolarka okienna z PCV z podziałem na część rozwierano – uchylną i cześć uchylną tzw. lufcik z nawiewnikami
okiennymi. Okna w kolorze białym.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna:
Skrzydło - ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF (płyty usłojone)
Futryna – drewniana stała  lub MDF regulowana
3.    Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.    Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5.    Wykonanie robót
5.1   Przygotowanie ościeży
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy
naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli poniżej:

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu na stojaka

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

powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150
do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
*  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeżach.
*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianą montażową poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą.
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*  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1. m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru.
*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem
ITB.
*  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 + 2

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.     Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
7.     Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest liczba szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8.    Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9.    Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11

LEKKIE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
CPV 45421000-4
CPV 45421141-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem lekkich ścian gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym przy realizacji rozbudowie
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "KALINA" wraz z przebudową wewnętrznego układu
komunikacyjnego w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 84.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek działowych G-K
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST
i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty
technicznej
2.1.4. Akustyczne płyty wełny mineralnej gr. jak w projekcie budowlanym
2.1.5. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.6. Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.
2.1.7. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.1.8. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robót
1) Przygotowanie podłoży.
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, powinny
stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od
płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na
całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie
powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie
sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej
ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków
zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.
2) Profile przyłączeniowe
Profile przyłączeniowe U mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile
mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.
3) Profile słupkowe
Profile C muszą wchodzić w górny profil U na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil C słupkowy wkłada się najpierw
w dolny profil U, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności
od zaleceń wybranego systemu. Profili C nie mocuje się do poziomych profili U. Rozmieszczanie profili w tej fazie
jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość
ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć
o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.
4) Pokrycie strony jednej ściany
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien
wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm.
Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu,
lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i
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ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
5) Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), należy umieścić między
profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga
z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.
6) Ścianki instalacyjne
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili można
prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur
kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną.
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili C 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany.
Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą
pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane
jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą
wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o
podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń
sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając
odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony
armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i
uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być
zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni
wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po
wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny
ściennej dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej
ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie
półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty Grubas
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym
i zamówieniem,
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału
i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia
potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą
techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez producenta -
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być
dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych
norm,
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).
8. Odbiór robót
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów,
jakości i dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót
i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem
budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności
zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości
zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania
powierzchni i krawędzi suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór
gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza.
Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska
pracy. Stawka za m2 ściany wg kosztorysu ofertowego lub umowy.


