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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych związanych z budową budynku  mieszkalnego  z lokalami usługowymi 
w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie naraŜonych na 
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

- przygotowanie zapraw,  

- spajanie elementów murowych zaprawą.  

Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej:  

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych 
zaprawą murarską.  

Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych.  

Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku 
odniesionym do ułoŜenia elementu w murze.  

Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element murowy.  

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, 
jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. Ŝaroodporne, montaŜowe 
lub zalewowe.  

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną 
całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach.  

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - róŜnego rodzaju wyroby 
metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające 
tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.  

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych materiały i wyroby do 
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.  

Warunki środowiskowe - w zaleŜności od stopnia naraŜenia konstrukcji na zawilgocenie  
rozróŜnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:    

- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalno-usługowych , a takŜe nie  



 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  

- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element 
nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub 
wodzie,  

- klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,  

- klasa 4: środowisko wody morskiej - elementy pogrąŜone całkowicie lub częściowo w wodzie  
morskiej, elementy połoŜone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą,  

- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).  

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleŜyty przed przenikaniem wody uwaŜać moŜna za znajdujący 
się w środowisku klasy 2.  

Wartość deklarowana - wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest zobowiązany 
uzyskać przy załoŜonej zmienności procesu produkcyjnego.  

Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie 
określonej liczny elementów murowych.  

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie - wytrzymałość elementów murowych na 
ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równowaŜnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego 
zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm.  

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości uŜytkowe ).  

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości 
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę)·  

Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w którym 50% przylegającej płaszczyzny 
sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na określonym podłoŜu stanowiącym element 
murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.  

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.  

NadproŜe - belka przejmująca obciąŜenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. NadproŜe 

pojedyncze - nadproŜe pracujące jako pojedyncza belka.  

NadproŜe złoŜone - nadproŜe składające się z dwóch ( lub więcej) elementów  
konstrukcyjnych, z których kaŜdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.  

NadproŜe zespolone - nadproŜe zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu 
wbudowania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w 8T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót murowych  

Konstrukcje murowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w 8T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

Dokumentacja zawiera wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom wykorzystywanym 
przy ich wznoszeniu, w zakresie:  

- bezpieczeństwa konstrukcji,  

- bezpieczeństwa uŜytkowania,    

- wymagań cieplnych,  



 

- wymagań akustycznych,  

- trwałości konstrukcji itp.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 5T "Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: - 

elementy murowe,  

- zaprawy murarskie,  

- wyroby dodatkowe,  

- inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Elementy murowe  

2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych przeznaczonych do zastosowania:  

- ceramiczne o małej i duŜej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1:  

1. pustaki ceramiczne np. Porotherm 25 P+W firmy Wienerberger , o wymiarach 250 x  
 373 x 238 ( mm ) , klasy min. 20 na zaprawie cienkiej M10 - ściany nośne zewnętrzne 
                  pustaki ceramiczne Porotherm AKU firmy Wienerbrerger o wymiarach 250x373x238 klasy min. 20 
                  na zaprawie cienkiej M10 wypełnione w środku zaprawą system – ściany między mieszkaniami i    
                 korytarzem.  

2. pustaki ceramiczne np. Porotherm 11.5 P+W firmy Wienerberger , o wymiarach 115 x 498 x 238 ( mm ) , 
klasy min. 10 na zaprawie cienkiej M5  

- obudowa szachtów i kanałów  

3. cegła ceramiczna dziurawka 250 x 120 x 65 ( mm ) na zaprawie zwykłej M5 , ścianki działowe komórek 
lokatorskich w garaŜu podziemnym  

4. cegła klinkierowa 250 x 120 x 65 ( mm ) mrozoodporna , np. cegła klinkierowa Pomerania firmy 
Wienerberger z zastosowaniem systemowej  

zaprawy do murowania i spoinowania np. Terca Klinkier firmy Wienerberger - obudowy kominów 
zewnętrznych  

- silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, np. bloki wapienno-piaskowe Silka E firmy Xella o 
wymiarach 333 x 240 x 198 ( mm ) klasy  

min. 20 na zaprawie cienkowarstwowej M10 - ściany nośne wewnętrzne  

- z betonów zwykłych według normy PN-EN 771-3, bloczki betonowe o wymiarach 380 x 240 x 140 ( mm ) , 
mrozoodporne klasy 20 na zaprawie  

zwykłej M10 - ściany attykowe szybu windy samochodowej  

- z betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4 :  

1. bloczki ścienne o wymiarach 590 x 240 x 240 ( mm ) klasy M20 na zaprawie zwykłej M 10 - ściany 
wewnętrzne nośne poddasza do  

oparcia stropu w mansardach  

2. bloczki ścienne o wymiarach 590 x 240 x 120 ( mm ) klasy 15 na zaprawie zwykłej M5 ściany działowe 
mansardy  

- z gipsu syntetycznego, według normy PN-EN 12859 , płyty gipsowe o średniej gęstości 900kg/m3 np. płyty 

gipsowe łączone na pióro i wpust  

Multigips firmy VG-Orth o wymiarach : 666x500x100 ( mm ) , długość x wysokość x grubość - ściany 
działowe oraz obudowa szachtów  

i kanałów, układ ścian wg dokumentacji projektowej.  
Wszystkie elementy murowe winny naleŜeć do kategorii I, do której zalicza się wyroby,8 których producent 

deklaruje, Ŝe mają one określoną  



 

wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, Ŝe 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej  

wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niŜ 5%,  

2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej:  

· Kształt i budowa  

Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej 
identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania  

· Wady i uszkodzenia powierzchniowe  

W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez 
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych).  

· Wytrzymałość na ściskanie  

Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. 
Producent moŜe równieŜ deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest równieŜ podanie kategorii 
produkcji elementów murowych.  

Dobór elementów murowych w róŜnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w 
tablicy 1.  

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość  
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy środowiska jak w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji)  

   Klasa środowiska   

 Elementy murowe       

  1  2  3  4  5  

Ceramiczne  1,2,3  1,2,3  1,2,32)  1,2,32)  1,2,32)  

Silikatowe  1,2  1,21)  1,22)  _3)  _3)  

Z betonu zwykłego i       

kruszywowego lekkiego  1,2  1,21)  1,21)  1,22)  1,22)  

Z autoklawizowanego       

  1  12)  _3)  _3)  _3)  
betonu komórkowego       

1) przy naleŜytym zabezpieczeniu przed 
zawilgoceniem.  

   

2)  Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej 
przydatności  elementu w określonych warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe - przy 

zabezpieczeniu przed      
3) Nie stosuje się.       

2.2.2.Zaprawy murarskie  

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich  

RozróŜnia się następujące zaprawy murarskie róŜnicowane z uwagi na: • Sposób 

produkcji:  

- zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy    
PN-EN 998-2,  
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.  



 

· Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):  

- zaprawa cementowa ("c"),  

- zaprawa cementowo-wapienna ("cw"),  

· Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na 
miejscu budowy:  

a) zaprawa cementowa (cement: piasek): - odmiana 

1:2 (symbol odmiany A),  

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),  

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),  

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno: piasek): - odmiana 1 

:0,25:3 (symbol odmiany D),  

- odmiana 1 :0,5:4 (symbol odmiany E),  

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),  

- odmiana 1 :2:9 (symbol odmiany G),  

· Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:  

- klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 5,0 N/mm2,  

- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 10,0 N/mm2,  

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana 
przez producenta. Producent moŜe deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą "M" i 
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, Ŝe wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej 
liczby.  

Zalecane zgodnie z normą PN-B-1 01 04 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w 
zaleŜności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleŜności od przeznaczenia  

Przeznaczenie  Symbol  Symbol  Klasa  

 rodzaju  odmiany   

Ściany zewnętrzne   G  A,B,G  od M 10 do M 20  
powyŜej poziomu  konstru kcyj ne  GW      
terenu    D,E,F   od M 5 do M 15  

  G  B,G   M 10; M 15  

 konstrukcyjne  GW  D, E,  F,  od M 2,5 do M 15  
   G    

Ściany wewnętrzne   G  G    
     M 10  
 niekonstrukcyjn

ee  
GW  D,  E, F,  od M 2,5 do M 5  

   G    

2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich  

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego lub 
plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw 
świeŜych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych 
w zakładzie (kontrola bieŜąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeŜej istotne są dla murarza i przebiegu 
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej.  

 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów  



 

A. Właściwości suchych mieszanek:  

· Uziarnienie wypełniaczy  

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do 
cienkich spoin (do 2 mm).  

· Gęstość nasypowa mieszanki suchej  

Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w 
momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo).  

· Okres gwarancji mieszanki suchej  

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc większość 
producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.  

· Proporcje mieszania mieszanki z wodą  

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku 
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeŜego zarobu.  

B. Właściwości świeŜej zaprawy:  

· Konsystencja i plastyczność (rozpływ)  

Konsystencję świeŜej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w 
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-1 01 04 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości 
zanurzania stoŜka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.  

Konsystencja (w cm) świeŜej zaprawy, w zaleŜności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B-
04500, powinna wynosić:  

1)elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% -  5+ 7 cm,  

2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyŜej 6% do 22% - 6+8 cm,  

3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8+10 cm,  

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,  

5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5+7 cm,  

6) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8+9 cm,  

· Czas zachowania właściwości roboczych  

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez 
producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niŜ 
jego wartość deklarowana.  

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN 
1015-9, nie powinien być krótszy niŜ:  

1) dla zapraw cementowych - 2 h,  

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,  

· Czas korekty świeŜo zarobionej zaprawy  

Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie 
przyjmuje się, Ŝe nie powinien być krótszy niŜ 7 minut.  

· Zawartość chlorków  

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku 
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-
EN 1015-17.  

C. Właściwości stwardniałej zaprawy  

· Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej  

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na1 konieczność określenia, 
czy dana zaprawa naleŜy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy  



 

zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niŜ 1300 kg/m3. Gęstość zapraw 
zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normąPN-B-10104 
nie powinna przekraczać:  

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,  

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,  

· Wytrzymałość na ściskanie i zginanie  

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na ściskanie lub 
odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla 
wytrzymałości ~ 25 N/mm2).  

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 1015-11, nie 
powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na 
ściskanie.  

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.  

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niŜ podana w tablicy 4.  

Tablica 4. 
zaprawy  

Wytrzymałość na ściskanie w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy  

   Klasa zaprawy i wytrzyma/ość na ściskanie  
Rodzaj  Symbol    N/mm

2
     

zaprawy  odmian M        
   MO,5 M1  M2,5  M5  M 10  M 15  M20  

 A         20  

Cementowa  B        15   

 C       10    

 D        15   

Cementowo-  E       10    

wapienna  F      5     

 G     0,25      

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według PN-EN 
1015-11, w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niŜ podana w tablicy 5.  

Tablica 5.  Wytrzymałość na zginanie w zaleŜności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy  

  Wytrzyma/ość na zginanie w zaleŜności od klasy  
Rodzaj  Symbol    zaprawy     

zaprawy  odmian    N/mm
2
     

  M 
0,2~  

MO,5 M1  M2,5  M5  M 10  M 15  M20  

 A         5,0  

Cementowa  B        4,5   

 C       3,4    

 D        3,5   

Cementowo-  E       2,5    

wapienna  F      1,6     

 G     0,8      

• Absorpcja wody (nasiąkliwość)   



 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zaleŜności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana 
według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niŜ:  

a) zaprawa cementowa - 10%,  

b) zaprawa cementowo-wapienna: - 

klasy M 2,5 i M 5 - 14%,  

- klasy M 10 i M 15 - 12%,  

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach 
zewnętrznych budynku i naraŜonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych producent 
deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych 
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, Ŝe absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej.  

· Mrozoodporność (trwałość)  

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamraŜanie - odmraŜanie.  

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na 
zamraŜanie - odmraŜanie. Odporność na zamraŜanie - odmraŜanie (mrozoodporność) zaprawy sprawdza się 
według metody podanej w PN-85/B-04500.  

Zaprawę określa się jako odporną na zamraŜanie - odmraŜanie, jeŜeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli 
zamraŜania - odmraŜania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest nie większy 
niŜ:  

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,  

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.  

· Wytrzymałość spoiny  

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych 
budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny.  

Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na 
miejscu budowy moŜe być określana na podstawie:  

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,  

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących: - 0,15 N/mm2 

dla zapraw ogólnego stosowania  

- 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.  

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną 
początkową wytrzymałość spoiny.  

Deklaracja moŜe być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w PN-EN 
1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2.  

· Reakcja na ogień  

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw przeprowadza się 
według PN-EN 13501-1 następująco:  

1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo =:;; 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się do klasy A 1 reakcji 
na ogień bez konieczności przeprowadzania badania,  

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną masowo lub 
objętościowo ~ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się (deklaruje) do 
odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań.  

2.2.2. Wyroby dodatkowe  

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniaf.3 wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny od powiadać:  



 

- kotwy,  

- listwy kotwiące,  

- wieszaki i wsporniki,  

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, 
takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać zespolone i złoŜone nadproŜa prefabrykowane o 
rozpiętości do 4,5 m:  

- Ŝelbetowe,  

2.2.3. Inne wyroby i materiały  

Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: - cement 

spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1 ,  

- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,  

- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy  
PN-EN 13139,  

- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,  

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  

- kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,  

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót murowych 
powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, typóvJ,4 odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,  



 

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe naleŜy przechowywać:  

a) w jednostkach ładunkowych,  

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.  

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-B 
12030.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5'C a poniŜej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja 
producenta nie stanowią inaczej.  

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.  

Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

 



 

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich Do 

wykonywania robót murarskich naleŜy stosować:  

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: - pion 

murarski,  

- łatę murarską,  

- łatę waŜoną,  

- wąŜ wodny,  

- poziomnicę uniwersalną,  

- łatę kierunkową,  

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz  
do wyznaczania kierunku,  

- sznur murarski,  

- kątownik murarski,  

- wykrój.  

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: - kastrę na 

zaprawę,  

- szafel do zaprawy,  

- szkopek do wody,  

- palety na elementy murowe,  

- wiadra.  

C. Do obróbki elementów murowych: - 

młotek murarski,  

- kirkę,  

- oskard murarski,  

- przecinak murarski,  

- puckę murarską,  

- drąg murarski,  

D. Do murowania:  

- kielnię murarską,  

- czerpak,  

- łopatę do zaprawy,  

- rusztowania.  



 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi 
i innymi.  

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.  

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach teŜ nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych  

Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, 
wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych.  

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  

Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej.  

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych 
nie podano inaczej, to:  

· mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości 
spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  

· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

· spoiny poprzeczne i podłuŜne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane  
 mijankowo,    

· mury naleŜy wnosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości,  



 

· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeŜeli takie wymaganie zawarto w dokumentach 
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  

· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: - w murach 

konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,  

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,  

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%,  

· konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane 
przy temperaturze powyŜej O'C, a murowane na zaprawy klejowe mog ą być wykonywane przy minimalnej 
temperaturze określonej przez producenta zaprawy,  

· wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniŜej O'C 
pod warunkiem stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w 
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moŜliwości przez producenta zaprawy,  

· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy  
 murów  powinny  być zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  

atmosferycznych.  

5.4. Organizacja robót murowych  

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: - 

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  

- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju  
budowy,  

- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliŜej 
muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),  

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  

- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych  ekonomicznie  
uzasadnionych),  

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  

- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający  
przestoje,  

- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 5.4.2. Kategorie 

wykonania robót murowych na budowie  

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje naleŜycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje 
się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeŜeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie 
składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, 
niezaleŜna od wykonawcy.  

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze:  

Wiązanie murów oraz ich styków i naroŜników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 
3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 "Konstrukcje murowe", 
wydanie ITB - rok 2006 a takŜe w normie archiwalnej PN-68/B-10020.  

5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 5.6.1. Sposoby 

murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: - na spoiny zwykłe grubości 

od 8 do 15 mm,  
 



 

- na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  

5.6.2. 8posoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  

- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,  

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra  
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.  

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:  

- murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  

- murowanie na docisk.  

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  

elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 
wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  

- połoŜenie elementów pierwszej warstwy naleŜy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,  

- pierwszą warstwę elementów moŜna dodatkowo przeszlifować,  

- w celu umoŜliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o  
poŜądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną 
krawędzią,  

- połoŜenie elementów drugiej i kolejnych warstw moŜna korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułoŜenia 
(czas korekty określa producent zaprawy).  

5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  

5.7.1. W budynkach o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej ścianki działowe winny być oddylatowane od stropów i 
pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc 
za pomocą kotew stalowych.  

5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproŜy  

5.8.1. NadproŜa prefabrykowane z prefabrykatów 2L 19 typ O,N dozbrajane dodatkowo prętami powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 845-2.  

5.8.2. NadproŜa Ŝelbetowe wylewane naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji 
Ŝelbetowych, a więc przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej 88T-01-01.  

5.9. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 5.9.1. 

Podział przewodów kominowych  

a) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych,  

b) przewody wentylacyjne odprowadzające zuŜyte powietrze z pomieszczeń ponad dach  
budynku.  

5.9.2. Elementy kominowe  

Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi stosować cegły ceramiczne klinkierowe np. cegły 
klinkierowe Pomerania firmy Wienerberger.  

5.9.3. Przekroje i wymiary kanałów  

Kanały winny mieć przekrój kwadratowy lub prostokątny. Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, 
wynikające z niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm.  

5.9.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych  

Przewody wentylacyjne mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się przewodów 
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe powinny być oddzielone od kanałów 
wentylacyjnych szczelnymi ściankami grubości minimum ~ cegły. 19  

5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodów  



 

Przewody naleŜy prowadzić w miarę moŜności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie 
powinny przekraczać 30~ Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań naleŜy zabezpieczyć przed 
uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od 
pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie 
powinno być większe niŜ dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.11.6. niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej.  

5.9.6. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych  

Przewody spalinowe naleŜy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady kominowej wg 
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4 m poniŜej wlotu do przewodu.  

Wyloty przewodów spalinowych naleŜy wykonywać wg następujących zasad:  

- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niŜ 12~ niezale Ŝnie od konstrukcji 
dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m wyŜej od poziomu kalenicy lub obrzeŜy 
budynku przy dachach wgłębionych,  

- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyŜej 12°i pokryciu: niepalnym, niezapalnym i 

trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyŜej od powierzchni 

dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.  

5.9.7. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych  

Przewody wentylacyjne naleŜy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne 
otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad 
blaszanych nad wylotem.  

 



 

5.9.8. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi  

Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 "Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 
r., przestrzegania następujących zasad:  

- kształt, wymiary zewnętrzne, połoŜenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów kominowych, obróbki 
blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

wmurowywać naleŜy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i 
jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,  

najniŜsza klasa cegieł uŜytych do murowania wynosi 15,  

jeŜeli dokumentacja projektowa tego wymaga naleŜy stosować zaprawy Ŝaroodporne lub kwasoodporne,  

elementy murowe naleŜy układać na pełne spoiny,  

spoiny pionowe kaŜdej z warstw powinny być przewiązane,  

w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli warunki na to 
pozwalają, to powinny znajdować się tylko w naroŜnikach przewodów,  

cegły w przegrodach międzykanałowych naleŜy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w prostopadle do 
nich połoŜone ścianki zewnętrzne,  

mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym,  

w przewodach spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niŜ ~ cegły, w przewodach 

wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ~ cegły,  

minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niŜ 1 cegłę,  

powszechną zasadą jest uŜywanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w przewodach spalinowych,  

warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułoŜone prostopadle do 
kierunku przewodu,  

przewody powinny być droŜne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie), 
zapewniający ujście przez przewody spalin lub zuŜytego powietrza ponad dach,  

w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą szablonu,  

naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. ścianki kanałów 

powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, nie naleŜy tynkować wnętrza 

kanałów dymowych lub spalinowych,  

do wykonywania kominów ponad dachem naleŜy uŜywać cegieł licowych ( klinkierowych ),  

w miejscu przebicia komina przez dach naleŜy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą poddasze przed 
wodą opadową,  

wierzch komina powinien być zabezpieczony od góry zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w dokumentacji 
projektowej  

przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.  

5.10. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych  

5.10.1. Gzymsy winny być prefabrykowane przyklejane na warstwę termoizolacyjną ścian zewnętrznych wg 
dokumentacji projektowej.  

5.10.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.  

5.11. Wymagania jakościowe robót murowych  

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 "Konstrukcje 
murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiedni~1 wymagania jakościowe, takie jak:  



 

5.11.1. Obrys muru  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: - w 

wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  

- w wysokości kondygnacji ±20 mm,  

- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  

5.11.2. Grubość muru  

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe nie powinny być większe niŜ:  

- dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ~, ~ i 1 elementu murowego,  

5.11.3. Wymiary otworów (w świetle ościeŜy)  

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

· szerokość + 6 mm, - 3 mm,  

• wysokość + 15 mm, -10 mm.  

W otworach o wymiarach powyŜej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  

·szerokość + 10 mm, - 5 mm, • wysokość + 

15 mm, -10 mm. 5.11.4. Grubość spoin  

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: - w spoinach 

poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,  

- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.  

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niŜ grubość 
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłuŜnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niŜ 
grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, aŜ do lica muru.  

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na 
głębokość 5+10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20 mm.  

5.11.5. Zbrojenie  

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niŜ:  

- ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),  

- ± 20 mm dla całego pręta.  

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów 
powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.  

5.11.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. Tablica 7. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru  

Rodzaj usterki  Dopuszczalne odchyłki  

 powierzchnie spoinowane  inne powierzchnie  

1  2  3  

Zwichrowania i  nie więcej niŜ 3 mm/m i  nie więcej niŜ 6 mm/m i  
skrzywienia powierzchni  ogółem nie więcej niŜ 10  ogółem nie więcej niŜ 20  

 mm na całej powierzchni  mm na całej powierzchni  
 ściany pomieszczenia  ściany pomieszczenia  

Odchylenie krawędzi od  nie więcej niŜ 2 mm/m i  nie więcej niŜ 4 mm/m i  
linii prostej  nie więcej niŜ jedno na  nie więcej niŜ dwa na  

 długości 2 m  długości 2 m  

 



 Odchylenie powierzchni  nie więcej niŜ 3 mm/m i  nie więcej niŜ 6 mm/m i  
i krawędzi muru od  ogólnie nie więcej niŜ 6  ogólnie nie więcej niŜ 10  
kierunku pionowego  mm na wysokości  mm na wysokości  

 kondygnacji oraz 20 mm  kondygnacji oraz 30 mm  
 na całej wysokości  na całej wysokości  
 budynku  budynku  

Odchylenie od kierunku  nie więcej niŜ 1 mm/m i  nie więcej niŜ 2 mm/m i  
poziomego górnych  ogółem nie więcej niŜ 15  ogółem nie więcej niŜ 30  
powierzchni kaŜdej  mm na całej długości  mm na całej długości  
warstwy cegieł  budynku  budynku  

Odchylenie od kierunku  nie więcej niŜ 1 mm/m i  nie więcej niŜ 2 mm/m i  
poziomego górnej  ogółem nie więcej niŜ 10  ogółem nie więcej niŜ 20  
powierzchni ostatniej  mm na całej długości  mm na całej długości  
warstwy pod stropem  budynku  budynku  

Odchylenie    
przecinających się    
płaszczyzn od kąta  nie więcej niŜ 3 mm  nie więcej niŜ 6 mm  
przewidzianego w    
projekcie    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych  

Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania 
wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  

Roboty ziemne i fundamentowe naleŜy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych murowanych. JeŜeli ściany fundamentowe są 
Ŝelbetowe, to sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.  

6.2.2. Badania materiałów  

Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych: - deklaracji 

zgodności lub certyfikatów,  

- zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  

- deklaracji producentów uŜytych wyrobów.  

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek Zamawiającego przez niezaleŜne 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a 
takŜe kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu 
wykończeniowego, ale  
przed podłączeniem urządzeń gazowych naleŜy sprawdzić przewody kominowe.  

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:  



 

- średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,  

- długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,  

- rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,  

- otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,  

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby uŜytych wyrobów 
ułamkowych. Badania te naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej.  

6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:  

a) sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na 
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, 
kontrolnych i wycierowych,  

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem 
droŜności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. 
niniejszej specyfikacji technicznej,  

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni 
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i 
porównanie z dokumentacją projektową,  

d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie 
przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją projektową,  

e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włoŜonych do sąsiednich otworów 
kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm,  

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,  

g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej,  

h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez 
obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki 
elektrycznej.  

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem urządzeń 
gazowych:  

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez 
wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie - przez zamknięcie 
wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku 
stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie naleŜy w przewód ten 
wpuścić obciąŜony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć 
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu,  

b) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i 
porównanie z dokumentacją,  

c) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,  

d) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa 
lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraŜnego 
odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń 
przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,  

e) pozostałe badania - w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.44 niniejszej specyfikacji 
technicznej.  



 

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. 
niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takŜe protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

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 naleŜy 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 pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 "Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej 
PN-68/B-10020:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, szczegółową 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 ościeŜy wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik naleŜy przyjmować 
średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech róŜnych miejscach,  

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i naroŜnikach naleŜy przeprowadzać 
przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,  

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm naleŜy zawsze wykonać w 
przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin 
uznano, Ŝe grubość spoiny moŜe być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych naleŜy 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 naleŜy określać 
identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin, 
sprawdzanie ich naleŜy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 
muru,  

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i 
zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:  

- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  

- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno 
być wykonane z dokładnością do 1 mm,  

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - naleŜy 
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,  

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - naleŜy przeprowadzać ~ dokładnością do 1 mm; 
badanie moŜna wykonać pionem murarskim i przymiarem z  



 

podziałką milimetrową,  

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - naleŜy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich 
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości 
ponad 50 m niwelatorem,  

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - naleŜy 
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 moŜna przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w 
tablicy 7 niniejszej specyfikacji,  

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, przerw dylatacyjnych - naleŜy 
przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
szczegółową specyfikacją techniczną,  

j) sprawdzenie liczby uŜytych wyrobów ułamkowych - naleŜy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,  

k) sprawdzenie przewodów kominowych - poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych a takŜe w miarę potrzeby wykonanie pozostałych 
badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i 
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych  

7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej 
dla konstrukcji n ieotyn kowanych.  

7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25 cm, 
zgodnie z tablicą 8.  

Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł  

Grubości ścian w cegłach  ~  1  

Grubości ścian w cm  12  25  

7.2.3. Ściany oblicza się:  

·w metrach kwadratowych ich powierzchni • w 

metrach sześciennych ich objętości.  

7.2.4. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.  

7.2.5. Wysokości ścian murowanych ścian naleŜy mierzyć od od wierzchu stropu danej  
kondygnacji do wierzchu następnego stropu.  

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk naleŜy ustalać na 
podstawie dokumentacji projektowej.  

Wysokość ścianki działowej naleŜy przyjmować jako wysokość od wierzchu stropu, na którym ustawiona jest ścianka 
do spodu następnego stropu.  

7.2.6. Od powierzchni lub objętości ścian naleŜy odejmować:    

- powierzchnie lub  objętości  konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych (z wyjątkiem  



 

prefabrykowanych nadproŜy Ŝelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niŜ połowę grubości ściany lub ich 
objętość przekracza 0,01 m3,  

- powierzchnie lub objętości kanałów spalinowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie 
obmurowanych cegłami,  

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2  

lub objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3.  

Z powierzchni lub objętości ścian nie potrąca się:  

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŜnie od ich wymiarów,  

- oparć płyt, sklepień i belek stropowych,  

- części konstrukcji stalowych i drewnianych,  

- nadproŜy z cegieł lub prefabrykowanych,  

- wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŜnie od ich wymiarów,  

- przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.  

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni lub objętości muru uwzględnia się wymiary: - dla otworów 

bez ościeŜnic: w świetle muru,  

- dla otworów, w których ościeŜnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w  
świetle ościeŜnic,  

Od powierzchni ścianek działowych naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeŜnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.  

7.2.7. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeŜy, oblicza się 
w sztukach.  

7.2.8. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów 
zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno 
stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niŜszej 
połaci.  

Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów.  

8. ODBIÓRU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 
wielorzędowych.  

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych.  

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do 
następnych faz robót murowych.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  



 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej 88T, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty murowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe 
ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji i uŜytkownika oraz trwałości elementów 
murowych zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i  
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

  



 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji 
murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)" .  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych konstrukcji murowych.  



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania  
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót murowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych  

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych ceny jednostkowe i 
ilości robót zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 

sprzętu,  

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie ścian, 
słupów, kominów i ścian nie wyŜszych niŜ 4,5 m,  

zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  

ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, wymurowanie 

konstrukcji murowych,  

wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, obmurowanie 

końców belek,  

wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 

zamurowanie otworów kontrolnych,  

robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., zamurowanie 

otworów komunikacyjnych,  

zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, oczyszczenie miejsca pracy 

z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,  

usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów, likwidację 

stanowiska roboczego,  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do wykonania konstrukcji 
murowych o wysokości powyŜej 4,5 m a takŜe pomostów i barier zabezpieczających. Koszty tych rusztowań, 
pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.  

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

1. PN-EN 197-1 :2002  

  



 

1  

Część 4:  Elementy murowe z  

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.  

2. PN-EN 197-1 :2002/A 1 :2005 jw.  

3. PN-EN 413-1 :2005  

Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

4. PN-EN 459-1 :2003  

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

5. PN-EN 771-1 :2006  

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne.  

6. PN-EN 771-2:2006  

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe.  

7. PN-EN 771-3:2005  

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami 
zwykłymi i lekkimi).  

8. PN-EN 771-3:2005/A 1 :2006  

jw.  

9. PN-EN 771-4:2004  

Wymagania dotyczące elementów murowych 
autoklawizowanego betonu komórkowego.  

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006  

jw.  

11. PN-EN 771-5:2005/A 1 :2006 jw.  

12. PN-EN 771-6:2007  

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

13. PN-EN 845-1 :2004  

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  

14. PN-EN 845-2:2004  

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: NadproŜa.  

15. PN-EN 845-2:2004/Ap1 :2005  

jw.  

16. PN-EN 845-3:2004  

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  

17. PN-EN 998-1 :2004  

Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

 18. PN-EN 998-1:2004/AC:2006  

jw.  

19. PN-EN 998-2:2004  

Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska.  

20. PN-EN 1008:2004  

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności  
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

21. PN-EN 1015-2:2000 



 

Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań.  

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  

22. PN-EN 1015-2:2000/A1 :2007(U)  

jw.  

23. PN-EN 1015-3:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  

24. PN-EN 1015-3:2000/A1 :2005 jw.  

25. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.  

26. PN-EN 1015-6:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeŜej zaprawy.  

27. PN-EN 1015-6:2000/A1 :2007(U)  

jw.  

28. PN-EN 1015-7:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeŜej zaprawie.  

29. PN-EN 1015-9:2001  

Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i czasu korekty 
świeŜej zaprawy.  

30. PN-EN 1015-9:2001/A1 :2007(U)  

jw.  

31.PN-EN 1015-10:2001  

Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.  

32. PN-EN 1015-1 0:2001/A 1 :2007(U) jw.  

33.PN-EN 1015-11:2001  

Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.  

34. PN-EN 1015-11 :2001/A 1 :2007(U) jw.  

35. PN-EN 1015-17:2002  

Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.  

36. PN-EN 1 015-17:2002/A 1 :2005(U) jw.  

37. PN-EN 1015-18:2003  

Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym stwardniałej zaprawy.  

38. PN-EN 1052-3:2003  

Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.  

39. PN-EN 1052-3:2004/A1 :2007(U)  

jw.  

40. PN-EN 1443:2005  

Kominy - Wymagania ogólne.  

41. PN-EN 1457-2003  



  

42. PN-EN 1457:2003/A1 :2004 jw.  

43. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.  

44. PN-EN 1745:2004  

Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 

 45. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006  

jw.  

46. PN-EN 1806:2006(U)  

Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jednościennych Wymagania i metody 
badań.  

47. PN-EN 1857:2005  

Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne.  

48. PN-EN 1857:2005/AC:2007  

jw.  

49. PN-EN 1858:2005  

Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe.  

50. PN-EN 1996-1-1 :2006(U)  

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych.  

51. PN-EN 1996-1-2:2005(U)  

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek 
poŜaru.  

52. PN-EN 1996-2:2006(U)  

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i 
wykonawstwo konstrukcji murowych.  

53. PN-EN 1996-3:2006(U)  

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych.  

54. PN-EN 13055-1 :2003  

Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

 55. PN-EN 13055-1 :2003/AC:2004  

jw.  

56. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy.  

57. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

58. PN-EN 13229:2002/A 1 :2005 jw.  

59. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.  

60. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.  

61. PN-EN 13501-1:2007(U)  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na  
podstawie badań reakcji na ogień.    

62. PN-84/B-01 080  



 drogownictwa - Podział  zastosowanie według własności  Kamień dla budownictwa 
fizyczno-mechanicznych.  

63. PN-B-03002:1999  

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

 64. PN-B-03002: 1999/Ap1 :2001  

jw.  

65. PN-B-03002: 1999/Az1 :2001 jw.  

66. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  

67. PN-88/B-03004  

Kominy murowane i Ŝelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.  

68. PN-B-03264:2002  

Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone - Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 69. PN-B-03264:2002/Ap1 :2004  

jw.  

70. PN-B-03340:1999  

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.  

71. PN-B-03340:1999/Az1 :2004  

jw.  

72. PN-85/B-04500  

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

73. PN-B-1 01 04:2005  

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o określonej składzie materiałowym, 
wytwarzane na miejscu budowy.  

74. PN-89/B-1 0425  

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne badania przy odbiorze.  

75. PN-B-11200:1996  

Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe.  

76. PN-B-11201 :1996  

Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne.  

77. PN-B-12030:1996  

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.  

78. PN-B-12030:1996/Az1 :2002  

jw.  

79. PN-B-12067:1999  

Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.  

80. PN-B-19304:1997  

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego - Elementy drobnowymiarowe.  

81. PN-89/H-84023.06  

Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.  

82. PN-H-84023-6/ A 1 : 1996  

jw.  

  

10.2.Ustawy  



 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z 
późno zmianami).  

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późno zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaźu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późno zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późno zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późno zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, 
wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 
"Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady  
- 1990 rok.  
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7 



1 Częśc ogólna 

1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
remontu budynku przy ul. Hallera 13 w Kwidzynie 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu remontu dachu podczas wykonywania remontu 
budynku przy ul. Hallera 13 w Kwidzynie 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.KaŜde podłoŜe pod pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej powinno spełniać następujące 

wymagania dotyczące : 
• równości powierzchni 
• osadzanie w podłoŜu elementów urządzeń odwadniających 
• wytrzymałości i sztywności podłoŜy, które zdolne są przenieść równieŜ obciąŜenie dodatkowe w trakcie robót 

budowlano – pokrywczych 
1.5.2.PodłoŜe powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe, obróbki 

blacharskie i inne 
1.5.3 Roboty powinny być wykonywane w dni suche przy temperaturze min. plus 5 stopni. Robót nie 

naleŜy wykonywać przy temperaturze poniŜej plus 5 stopni. 
1.5.4Papa przed ułoŜeniem powinna być przez około 24 godzin przechowywana w temperaturze plus 18 stopni, a następnie 

rozwinięta z rolki na płaskim podłoŜu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem moŜe być luźno zwinięta w rolkę 

2 Materiały 
Papa termozgrzewalna uŜyta do pokrycia dachu musi odpowiadać Polskiej Normie i posiadać określone prawem certyfikaty i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania 

3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: według ST „Wymagania ogólne” 

4 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu : według ST „Wymagania ogólne” 

5 Wykonanie robót 
 
Przed zamocowaniem papy podłoŜe musimy oczyścić i wyrównać. Stare pokrycie z papy naleŜy rozebrać. Układanie papy 
rozpoczynamy po wykonaniu wszystkich obróbek blacharskich a następnie wykonujemy właściwe pokrycie. Pierwszą rolkę 
rozwijamy wzdłuŜ spadku dachu przy krawędzi i wgrzewamy krawędź pasa. Następnie mechanicznie mocujemy jego 
krawędź przeciwległą i rozwijamy następną rolkę. Papę mocujemy mechanicznie specjalnymi łącznikami. Pasy papy rozwijamy 
i mocujemy wzdłuŜ spadku dachu, z zakładką co najmniej 12 cm. Dla prawidłowości wgrzania waŜne jest teŜ umiejscowienie 
łączników. Montujemy je wzdłuŜ linii równoległej do krawędzi papy, tak by krawędź łącznika byłą od brzegu pasa 
oddalona o 2 cm 

       Warunki BHP 
W trakcie wykonywania robót pokrywczych istnieje powaŜne niebezpieczeństwo upadku z wysokości zarówno robotników 
jak i materiałów lub narzędzi. Krycie dachu powinno być wykonywane przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych 
pomostów zaopatrzonych w bariery Dekarze powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co 
najmniej 25 cm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie. NaleŜy bezwzględnie stosować środki 
przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, materiały i 
narzędzia konieczne do pracy muszą być starannie ułoŜone i zabezpieczone. 

 
 



6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywa się poprzez przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych: 
• odbiór częściowy, dokonywany po zakończeniu kolejnego etapu wykonywanych robót pokrywczych 
• odbiór końcowy po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie 
odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
• podłoŜa lub podkładu 
• dokładności zagruntowania podłoŜa lub zamocowania podkładu 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi 
Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek 
JeŜeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze naleŜy 
uznać za prawidłowo wykonane 
W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
robót lub tylko niewłaściwą ich część naleŜy uznać za wykonaną niezgodnie z warunkami. Po dokonaniu 
poprawek ponownie dokonać odbioru 

7 Obmiar robót 
Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych oblicza się : 
• w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2 
Do obliczonych ilości nie naleŜy dodawać rąbków, zwojów, Ŝabek, nakładek i zakładów oraz kołnierzy przy otworach nie 
potrącanych. Z obliczonych ilości naleŜy potrącić otwory o powierzchni większej od 1m2, w tym wypadku naleŜy 
obliczać powierzchnię kołnierzy. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy 

8     Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
JeŜeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

   9     Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych” ST  
Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia 
• rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie 
• przyklejenie papy do podłoŜa po uprzednim rozgrzaniu 

10 Przepisy związane 

10.1Normy 

PN-B-04615       Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-B-10240       Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24662       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

        ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN-B-02361       

       Pochylenia połaci dachowych. PN71/B-10241  
 



10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część III) Arkady, Warszawa 1990 
r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:  

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 
45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury 
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108,  

 poz. 953 z póŜn. zmianami).    

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późno zmianami).  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich oraz rynien  i rur spustowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej szczegółowej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

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

blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystających  ponad dach budynku:  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m2) 

wg PN EN 10142 + Aloraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające, 

następnie warstwą podkładową i poliestrową  
  

2.2.3. Blachy płaskie:  



 

a) blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,6 mm, :  

- arkusze owym. 1200x2000 mm lub 1250x2000 mm. np. system Plannja Siba firmy Plannja - obróbki blacharskie, 

orynnowania i rur spustowych, powłoka  

zewnętrzna wykonanna z powloki Plastisol SCE  

- arkusze w wym. 615x700-7000 mm powloka poliestrowa np. Plannja Hard Coat firmy Plannja pokrycie na 

rąbek stojący np. lukarn mansardy  

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm - obróbki blacharskie tarasów, 

balkonów, opierzenia kominów itp.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość  

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt 4  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: - samochód 

skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

- ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  zabezpieczyć przed  

moŜliwością przesuwania się podczas transportu.  

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewoŜonych materiałów.  

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:   

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,  



 

5.2. Obróbki blacharskie  

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 i blachy tytanowo-cynkowej 

grubości 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie 

moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.  

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.2.4 Elementy obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 501: 

1999 , w formie arkuszy, arkuszy ciętych, mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez 

trudności w określonych granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. 

Wymagania dotyczące materiałów są określone w normie EN 988.  

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.3.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o 

wyregulowanym spadku podłuŜnym.  

5.3.2. W dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu winny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju 

trójkątnym lub trapezowym. Koryta wykonać z warstwy styropianu dachowego grubości 20.0 cm jednostronnie 

oklejonego asfaltową papą podkładową posiadający pełną klasyfikację bezpieczeństwa poŜarowego w zakresie klasy 

reakcji na ogień dla wyrobów dachowych oraz nie rozprzestrzeniania ognia NRO.  

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 

25,0 m.  

5.3.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoŜe 

wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza 

wpustu.  

5.3.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 

wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponad dachowych.  

5.3.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust 

przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur 

spustowych.  

5.3.7. Wpusty dachowe i tarasowe zastosować z tworzywa sztucznego ogrzewane i nieogrzewane np. firmy IVT o 

średnicach 70.0-150 mm i lokalizacji podanej w dokumentacji projektowej , aprobata techniczna ITB At-I 5-5404-

2002  

5.3.8. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu i są podane w dokumentacji projektowej  

5.3.9. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:200'h9 PN-B-94 701: 1999 i 

PN-B-94 702: 1999  

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 

krawędzie zewnętrzne.  



 

5.3.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  składane w elementy  

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c)mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, d) 

rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych.  

5.3.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  składane w elementy  

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; 

złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury odprowadzającej na 

głębokość kielicha.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
szczegółowej specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 

p. 4.3.2.  

6.3. Kontrola wykonania pokryć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami szczegółowej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru:  

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, b) w 

odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.  

6.3.2.  Pokrycia z blachy  

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

502:2002, oraz z wymaganiami niniejszej szzczegółowej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót -  Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 

wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,  

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru Jo sprawdzonych w 

naturze  



 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  

8.2. Odbiór podkładu  

8.2.1. Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a przyrządem nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku 

prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.  

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4. 

Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,  

c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, d) 

protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program  

utrzymania pokrycia.  

8.3.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia,  

w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

  



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia elementów dachu blachą , wykonania 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 

dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

   

9.1Obróbki blacharskie  

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

przygotowanie,  

zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, wykonanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy.  

9.3.  Rynny i rury spustowe  

Ceny jednostkowa wykonania i montaŜu rynien i rur spustowych obejmuje: 

przygotowanie,  

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  

techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 

układanych na ciągłym podłoŜu.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze  

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.  

PN-B-94 701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-

EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-

B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z bezspoinowym systemem ociepleniowym (BSo) ścian budynku mieszkalnego z lokalami 
usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej szczegółowej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSo), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku  mieszkalno-usługowego, w 
ramach robót termomodernizacyjnych .  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych oraz ich odbiorów.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

Dodatkowo w szczegółowej specyfikacji uŜywane są następujące terminy:  

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników:  

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

- materiału do izolacji cieplnej,  

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna  

warstwa zawiera zbrojenie,  

- warstwy wykończeniowej systemu.  

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu podłoŜa.  

Zaprojektowany Systemy BSa np. Capatect Mineral firmy Caparol : - rodzaj 

zastosowanej izolacji termicznej - styropian,  

- sposób mocowania - klejenie/mocowanie mechaniczne,  

- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy ( mineralny),  

- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające,  

PodłoŜe - powierzchnia nowej j ściany. MoŜe być w stanie surowym.  
 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoŜe lub) warstwę zbrojoną, celem  



 

regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa.  

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na przykład kołki 
rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile 
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  



 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych Dokumentację 

robót ociepleniowych stanowią:  

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póŜn. 
zmianami),  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póŜn. zmianami),  

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z póŜn. zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty dociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru  

robót ociepleniowych.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  składowania  
podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny 
wyrób budowlany",  

 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  



 

kraju pochodzenia, daty produkcji.  

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zaleŜnie od 
rodzaju i stanu podłoŜa, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy 
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej - np. preparat gruntujący stanowiący ochronę  

przeciwodparzeniową Sylitol -Konzentrat 111 firmy Caparol , zuŜycie 100-350 ml/m2 , rozcieńczać wodą w stosunku 
2: 1.  

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - 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 ( styropianu) do podłoŜa. Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy): 10 ±1 cm , 
np. Capatect 190 S firmy Caparol masa klejowa dostarczana w postaci suchej zaprawy  

mineralnej , zuŜycie min. 4.0 kg/m2 na przyklejenie płyt styropianowych do gładkiego podłoŜa.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają 
zastosowanie jako izolacja termiczna BSa przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyŜej poziomu terenu 
(budynki nowobudowane ) . Mocowane są, zaleŜnie od rodzaju podłoŜa, wysokości budynku i połoŜenia na 
ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste 
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane 
są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, np. styropian EPS 70-040 
Fasada firmy Styropmin grubości 15.0 cm , płytowym. 1000x500 mm.  

2.2.4. 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. WyposaŜone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo - w krąŜki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do  

mocowania płyt izolacji styropianowych o frezowanych krawędziach.  

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbrojąca, np. Capatect 190 firmy Caparoi masa klejowo szpachlowa w postaci suchej zaprawy mineralnej do 
wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego, zuŜycie  

4.5 kg/m2 .  

2.2.6. Siatka  zbrojąca  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  

przeciwalkalicznie )  
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą, np. siatka Capatect 650/100  

lub 110 o gramaturze 165g/m2 firmy CaparoI.  

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowyctif! suche zaprawy do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Mimo moŜliwości  



 

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. ZaleŜnie od uziarnienia (1,5-6 mm) 
wykonywane są w róŜnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy ("kornik", Ŝłobiony), 

np. tynk mineralny lekki Capatect ML firmy Caparoi , zuŜycie 2.1-3.5 kg/m2
 w zaleŜności od przyjętej faktury  

2.2.8. Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych, np. farba silikonowa Mauresko-Premium firmy Caparoi , wodorozcieńczalna , odporna na 
warunki atmosferyczne , zuŜycie  

150-200 ml/m
2
 przy jednokrotnym malowaniu.  

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

- profile cokołowe (startowe) - elementy aluminiowe, słuŜące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni BSa, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych,  

- naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania styków BSa z innymi 
materiałami (np. ościeŜnicami),  

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, słuŜące do kształtowania szczelin dylatacyjnych 
na powierzchni BSa,  

- taśmy uszczelniające - rozpręŜne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSa z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej,  

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura  

-500 g/m
2
), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSa w strefach o  

podwyŜszonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  

-50 g/m
2
) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,  

obramienia, podokienniki, listwy elewacyjne), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane, np. profile dekoracyjne prefabrykowane styropianowo-cementowe 
firmy Styl oraz firmy WMB,  

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej dostosowane do montaŜu z BSa.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy 
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego 
wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSa do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne d90 Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na 
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych  



 

 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych Wszystkie materiały powinny 
być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią 
Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta,  

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta,  

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych 
do robót elewacyjnych,  

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych,  

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu 
"big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), 
takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi i szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i  



 

powierzchni płyt (boniowanie),  

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych),  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni,  

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład BSa naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i 
przepisami ruchu drogowego.  

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy 
stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSa naleŜy:  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy,  

wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  

wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montaŜu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSa,  

wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim  

tynki wewnętrzne,  

wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  



 

5.4. Przygotowanie podłoŜa  

ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:  

- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luŜne cząstki materiału podłoŜa,  

- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,  

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  

Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 
wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  

5.5.1. Gruntowanie podłoŜa  

ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieś środek gruntujący na całą 
powierzchnię.  

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  

Próba zwilŜania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny i kierunku pionowego . 
Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe 
prefabrykowane ). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. 
niniejszej SST.  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoŜa na obiekcie.  

Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących 
- zwietrzałych powierzchni surowych . W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej 
badanie metodą "pull oft", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego.  



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod  

CPV 45000000-7, pkt 6  

5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę 
cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy 
w miejscach krawędzi BSa zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej 
i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  

5.5.3. Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale BSa - OSCleza, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, 
profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za 
pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 5.5.6. MontaŜ elementów 

dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne gzymsy, obramienia, podokienniki itp. zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej 
warstwy zbrojonej.  

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niŜ po upływie 48 
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową. Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem 
farby silikonowej - zaleŜnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie napręŜeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania kolorów 
ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniŜej 30.  



 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa.  

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 producenta, potwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej 
pokrycia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  

6.2.2. Ocena podłoŜa  

Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność BSa zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni,  

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montaŜu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 
detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia 
talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyŜnie lub do 1 mm poza nią),  

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie 
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm,  

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania),  

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  

- malowania - pod względem jednolitości i koloru.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną szczegółową wraz z  

 wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,    



 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoŜa,  

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST.  

Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2. Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 
10.1., a takŜe "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 
r.  

M.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy 
PN-70/B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".  

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach:  

 Odchylenie  Odchylenie powierzchni  Odchylenie  
Kategoria  powierzchni tynku od  i krawędzi od kierunku  przecinających się  

tynku  płaszczyzny i    płaszczyzn od kąta  

 odchylenie krawędzi    przewidzianego  

 od linii prostej  pionowego  poziomego  w dokumentacji  

III  nie większe niŜ 3 mm  nie większe niŜ 2  nie większe niŜ 3  nie większe niŜ  

 i w liczbie nie większej  mm na 1 m i  mm na 1 m i  3 mm na 1 m  
 niŜ 3 na całej długości  ogółem nie  ogółem nie   
 łaty kontrolnej 2 m  więcej niŜ 4 mm  więcej niŜ 6 mm   
  w  na całej   
  pomieszczeniach  powierzchni   
  h do 3,5 m  między   
  wysokości oraz  przegrodami   
  nie więcej niŜ 6  pionowymi   
  mm w  (ściany, belki   
  pomieszczeniach  itp.)   
  h powyŜej 3,5 m    
  wysokości    Obowiązują takŜe wymagania:  

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niŜ 7 mm,  

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 
mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 
stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

  



 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
7  

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 
warstwy ocieplanej.  

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w 
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ościeŜy mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  

8. ODBiÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie.  

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.  

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką 
formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.    

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na  



 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia P9 uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót8 poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  

uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SsT, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia zzamowIeniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą.  



 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)" .  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach ociepleniowych.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych  cen jednostkowych i ilości robót  

zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

- ocenę i przygotowanie podłoŜa,  

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów  

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  

- gruntowanie podłoŜa,  

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili  

mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  

- szlifowanie powierzchni płyt,  

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i  

projektu robót ociepleniowych,  

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie  

ewent. elementów dekoracyjnych (profili),  

- wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych{9 brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz 
z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i  



 

wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 
zbrojącej itp.,  

wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem 
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.  

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, 
ewent. malowanie,  

usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych ewentualnych zanieczyszczeń,  

- uporządkowanie terenu wykonywania prac,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze  

Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 Rozliczenie  kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do  

wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m według odrębnych pozycji kosztorysu.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy  

PN-EN 13163:2004  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A 1 :2005(U)  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A 1).  

PN-EN 13499:2005  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja.  

PN-ISO 2848: 1998  

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791 

:1999  

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-

1: 1994  

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B-06251  

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. PN-70/B-10026  

Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.  

PN-68/B-10020  

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 



 

PN-69/B-10023  

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN-68/B-10024  

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

PN-70/B-1 01 00  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001  

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004  

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

10.2.1nne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póŜn. 
zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.).  

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.  

ZUA T 15N.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

ZUA T 15N.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

ZUAT 15N.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyt)B1 Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki  



 

Budowlanej 2003 r.  

- ZUAT 15N1I1.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 
ITB 2003 r.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
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1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem hydroizolacji i  termoizolacji dachów, stropów,  balkonów, cokołu  oraz 
okładziny cokołów  i balkonów związanych z budową budynku  mieszkalnego z lokalami usługowymi w 
Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów  
wykorzystywanych  do  kompleksowego wykonania  prac  termoizolacyjnych i warstwy 
uŜytkowej dla tarasów. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót 
podstawowych i odbiorów tych robót.  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.4. Określenia podstawowe i definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takŜe pojęciami zdefiniowanymi poniŜej:  



Cementowa zaprawa klejąca - mieszanina wiąŜących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków 
organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed uŜyciem.  

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniająca - jedno- lub 
dwuskładnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 2-3 mm zdolna do 
przenoszenia rys podłoŜa o szerokości rozwarcia nie mniejszej niŜ 0,5 mm.  

Izolacja termiczna - warstwa ciepłochronna konstrukcji  zapewniająca komfort cieplny  
pomieszczeń znajdujących się po drugiej stronie przegrody.  

Paroizolacja - warstwa hydroizolacji zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w konstrukcję 
dachu, tarasu.  

Izolacja wodochronna - warstwa hydroizolacji , ułoŜona na płycie konstrukcyjnej (warstwie spadkowej) lub 
warstwie termoizolacyjnej, zabezpieczająca przed wnikaniem wody w warstwy konstrukcji, izolacja 
wodochronna moŜe pełnić funkcję paroizolacji.  

Warstwa szczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomiędzy warstwą spadkową a podłoŜem betonowym, 
poprawiajaca przyczepność i uniemoŜliwiająca powstawanie zbyt duŜych napręŜeń (i w konsekwencji 
odspojenia) w strefie styku, powstałych na skutek róŜnic w zakresie odkształceń spręŜystych lub termicznych.  

Nakładanie kleju tylko na jedną powierzchnię (metoda pacy ząbkowanej lub metoda narzucania - ang. 
floating method) - sposób układania polegający na nanoszeniu zaprawy klejącej tylko na powierzchnię 
układania zwykle pacą, w celu uzyskania równomiernej warstwy, którą następnie profiluje się pacą ząbkowaną.  

Nakładanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania - ang. floating and 
buttering method) - sposób układania polegający na nanoszenia zaprawy klejącej na powierzchnię układania i 
na płytkę w celu uzyskania pełnego podparcia spodniej części płytki.  

Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materiału cementowego (kleju, szlamu) do momentu jego 
gotowości do uŜycia.  

śywotność (czas obrabialności, czas obróbki) - maksymalny czas, w jakim materiał cementowy moŜe być 
uŜyty po zarobieniu.  

Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy płytki mogą być osadzone w warstwie kleju tak, 
aby uzyskać wymaganą przyczepność.  

Korygowalność - maksymalny czas, w którym moŜna poprawić połoŜenie płytki w warstwie kleju bez istotnej 
utraty wytrzymałości.  

Odkształcalność - podatność utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinującej) na deformację pomiędzy płytką 
ceramiczną a podłoŜem, bez uszkodzenia.  

Odkształcenie poprzeczne - ugięcie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia 
poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania zmierzone w środkowym punkcie beleczki ze 
związanej zaprawy klejącej lub spoinującej. Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe 
oznaczenia odkształcalności poprzecznej, o ile odzwierciedlają one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejącej 
lub spoinującej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w 8T "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 1.5. 
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1.6. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych (wykonania  
warstwy uŜytkowej)  

Dokumentacja wykonania hydroizolacji , stropów, balkonów i cokołu elewacji  oraz wykonania okladzin  balkonów 
stanowi część składową dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i  
składowania podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Materiały wchodzące w skład systemu hydroizolacji , oraz okładzin i będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i 
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądŜ uznano za "regionalny 
wyrób budowlany", albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską.  

Oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do uŜytkowania).  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji i warstw uŜytkowych, okładzin tarasów 
i balkonów powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).  

2.2.1. Warstwa spadkowa  

JeŜeli spadek nie jest wykonstruowany za pomocą płyty, naleŜy wykonać warstwę spadkową. Zalecany spadek 
płaszczyzny płyty wynosi 1,5-2% (minimalny 1 %).  

Do wykonywania warstwy spadkowej naleŜy stosować:  

betony klasy minimum C16/C20 wg PN-EN 206-1 :2003 "Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność". Zastosować beton B20-25.  

Stosując betony naleŜy zwracać uwagę, Ŝe ich skurcz powinien być jak najmniejszy, natomiast odporność na 
czynniki atmosferyczne jak największa. Dlatego nie wolno stosować betonów bez dodatków polimerowych, 
plastyfikatorów itp. Grubość tak wykonanej warstwy w najcieńszym miejscu nie moŜe być mniejsza niŜ 3 cm.  

Do wykonania warstwy sczepnej naleŜy stosować przeznaczone do tego materiały (systemowe lub zalecane przez 
producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej bezpośrednio na płycie nośnej bez warstwy 
sczepnej.  

2.2.2. Paroizolacja  

Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje się:  

- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości", 2x pap§? termozgrzewalna podkładowa np. Izolmat PLAN 
PYE PV250 S5 - paroizolacja tarasów  



 

- wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne - 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości", folia 
paroizolacyjna polietylenowa grubości min. 0.3 mm , folia paroizolacyjna PCV , folia PCV gazoszczelna - 
paroizolacja dachu zespołu kamienic, stropów międzykondygnacyjnych, tarasów,  

2.2.3. Termoizolacja  

Do wykonywania termoizolacji naleŜy stosować:  

- wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwieWyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", wełna mineralna kamienna np. Rockwool Superrock 
grubości 15-20 cm - izolacja termiczna dachu zepołu kamienic,  

- styropian, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", stosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-20132:2005 
"Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Zastosowania: wodoodporne płyty ze spienionego polistyrenu (EPS) np. Hydromin EPS P firmy Styropmin 
grubości 10-12 cm izolacja termiczna tarasów, kwietnika, cokołu dziedzińca i cokołu elewacji zewnętrznych ; 
styropian EPS 200-036 np. parking/podłoga firmy Styropmin grubości 6.0 cm - izolacja termiczna stropu garaŜu 
podziemnego dziedzińca , styropian EPS -038 np. podłoga firmy Styropmin grubosci 10.0 cm i 5.0 cm do izolacji 
akustyczno-termicznej odpowiednio stropu na garaŜem i stropów międzykondygnacyjnych .  

- polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja", styrodur grubości 10.0 cm - izolacja 
termiczna dachu szybu windy samochodowej ,  

- sztywną piankę poliuretanową zgodną z PN-EN 13165:2003 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - 
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie Specyfikacja", np. płyty Powerdeck 
20 firmy Recticel, grubości 6.0 cm - izolacja termiczna tarasu na poziomie poddasza elewacja zewnętrzna 
południowa - wewnętrzna północna.  

Grubość, rodzaj i klasę zastosowanego materiału termoizolacyjnego określa dokumentacja  
projektowa.  

2.2.4. Izolacja wodochronna  

Do wykonywania izolacji wodochronnej stosuje się:  

- papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13707:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych. Definicje i właściwości", 2x papa termozgrzewalna podkładowa np. Izolmat PLAN PYE 
PV250 S5 - izolacja wodochronna tarasów, dziedzińca i cokołu elewacji wewnętrznych , cokołu elewacji 
zewnętrznych, dachu szybu windy samochodowej, kwietnika  

- elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające - szlam mineralny np. Superflex 01 firmy Deitermann - izolacja 
wodochronna tarasów i balkonów  

Rodzaj zastosowanego materiału do wykonania hydroizolacji określa dokumentacja techniczna. Układ warstw 
konstrukcji musi umoŜliwiać wykonanie ciągłej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej .  

Zabrania się stosowania mas bitumicznych tracących elastyczność w niskich temperaturach i 
nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepików  
asfaltowych).  

  

2.2.5. Warstwa uŜytkowa (okładzina) tarasów, balkonów 

Warstwą uŜytkową stanowią:  

płytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14111 :2005 ,,Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki i znakowanie", klasyfikowane jako Bla, Bib oraz Al, mrozoodporne wg PN-EN ISO 10545-
12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. Zastosować płytki gresowe na kleju 
mrozoodpornym - tarasy elewacji zewnętrznych i balkony.  

-  



 

Pozostałe wymogi takie jak klasa ścieralności, odporność na ścieranie wgłębne, antypoślizgowość itp. określa 
dokumentacja techniczna.  

2.2.6. Okładzina cokołu elewacji zewnętrznych  

- niewraŜliwe na przebarwienia i płyty z kamieni naturalnych zgodne z PN-EN 12057:2005 "Wyroby z kamienia 
naturalnego - Elementy modularne - Wymagania", PN-EN 12058:2005 "Wyroby z kamienia naturalnego - 
Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania" lub PN-EN 1341 :2003 - ,,Płyty z kamienia naturalnego do 
zewnętrznych nawierzchni drogowych". Wymagania i metody badań. Kamienie naturalne muszą być 
mrozoodporne zgodnie z wymaganiami PN-EN 12371 :2002 "Metody badań kamienia naturalnego - 
Oznaczenie mrozoodporności". Płyty z kamienia naturalnego uwaŜa się za mrozoodporne zgodnie z PN-EN 
12371 :2002 jeŜeli po 48 cyklach zamraŜania/odmraŜania spadek wytrzymałości na zginanie nie przekroczy 
20% (w porównaniu do próbek nie poddanych cyklom zamraŜania/odmraŜania). Okładzinę cokołu elewacji 
zewnętrznych naleŜy wykonać z płyt granitowych  

grubości 1.0 cm owym. 20.0 x 40.0 cm .  

2.2.7. Zaprawy klejące  

Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 "Kleje do płytek. 
Definicje i wymagania techniczne - których odkształcalność poprzeczną" wg PN-EN 12002:2005 "Kleje do płytek - 
Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania" - sklasyfikowano jako S2 
(kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje odkształcalne).  

Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, których odkształcalność poprzeczna nie została w Ŝaden sposób 
określona.  

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom cementowym 
stosowanym na tarasach i balkonach podaje tablica 2.  

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym  

Wymagania wg PN-EN 12002    

Odkształcalność poprzeczna w mm    

- Klasa S2   >5  

- Klasa S1   2,5-5  

Wymagania wg PN-EN 12004    

Przyczepność [N/mm2], 28 dni w temp. +23 ± 2'C przy 50 ± 5% wilg. wzgl .   ~ 1 MPa  

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2'C przy 50 ± 5% wilg. wzgl.  + 21  ~ 1 MPa  

dni w wodzie    

Przyczepność [N/mm2], 14 dni w temp. +23 ± 2'C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14  ~ 1 MPa  

dni w temp. 70 ± 2 'C    

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2'C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni  ~ 1 MPa  

w wodzie + 25 cykli od temp. -15 ± 3'C (w czasie 12 O ± 20min) do temp. +15 ±   
3'C (w czasie 120 ± 20min)    

Do klejenia okladzin z kamieni naturalnych - płyt granitowych zaleca się stosować szybkowiąŜące i 
szybkoschnące zaprawy klejące dedykowane płytkom z kamieni naturalnych , np. Sto Cool KM zaprawa elastyczna 
cienkowarstwowa technologii Sto Therm Ceramic S.  

2.2.8. Cementowa zaprawa spoinująca  

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2004 "Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje 
i wymagania techniczne" podaje tablica 3.  

Tablica 3. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym    



 

Lp.  Właściwość  Wymagania  

Wymagania podstawowe   

1.  Odporność na ścieranie, mm3  =:; 2000  

2.  Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm  ~ 3,5  
 2   

3.  Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamraŜania i rozmraŜania, N/mm2  ~ 3,5  

4.  Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych,  ~15  

 N/mm2   

5.  Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamraŜania i rozmraŜania, N/mm2  ~15  

6.  Skurcz, mm/m  =:;2  

7.  Absorpcja wody po 30 minutach, g  =:;5  

8.  Absorpcja wody po 240 minutach, g  =:;10  

Wymagania dodatkowe   

9.  Wysoka odporność na ścieranie, mm3  =:; 1000  

10.  Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g  =:;2  

11.  Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g  =:;5  

Na tarasach i balkonach naleŜy stosować zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odporności na 
ścieranie, a więc klasyfikowane jako CG 2 W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004.  

Do spoinowania okładzin z płyt z kamienia naturalnego - granitowych zastosować mineralne zaprawy do 
spoinowania płytek ceramicznych lub klinkierowych Sto Coli FM-S lub Sto Coli FM-K wg technologii Sto Therm 
Ceramic S.  

2.2.9 Elastyczna masa do wypełnień dylatacji  

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w wykładzinie ceramicznej stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie 
wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów lub silikonów. NaleŜy stosować kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 
11600:2004 "Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów". Klasę 
zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy moŜe alternatywnie spełniać wymogi normy 
PN-B-30151 :1997 "Kit tiokolowy".  

Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie moŜe być większa niŜ zdolność zastosowanej masy do przenoszenia 
odkształceń. Zastosowany materiał musi być ponadto odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych.  

2.2.10. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  

2.2.11 Pozostałe materiały  

Wymagania stawiane pozostałym składnikom systemu takim jak taśmy i kształtki uszczelniające, specjalne 
gruntowniki, zaprawy do zakotwień i mocowań, systemowe obróbki blacharskie itp. określają SST producentów 
systemu uszczelnień tarasów i balkonów . Wymogi stawiane pozostałym materiałom jak równieŜ materiałom 
przygotowywanym na placu budowy określają dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiałów.  

Kruszywo, jeŜeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać wymagania normy PN-
EN 13139:2003 "Kruszywa do zaprawy"  

Cement, jeŜeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 
197-1 :2002 - "Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteri~1 zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku".  



 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu hydroizolacji Wszystkie wyroby 

powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądŜ aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

JeŜeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi 
uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5'C a poni Ŝej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10. Rolki papy powinny być ustawione 
pionowo, a nie poziomo.  

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki naleŜy zachować 
przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania hydroizolacji i okładzin tarasów i balkonów  

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin tarasów i balkonów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji technicznej,  

są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,  

są oznakowane w sposób umoŜliwiający pełną identyfikację,  

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1171 z późn. zmianami),  

opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póŜn. zmianami),  

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia prac powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonania ww. robót materiałów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy l   

ub protokołem przyjęcia materiałów.  



 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych oraz wykonania  
warstwy uŜytkowej tarasów i balkonów  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu naleŜy uwzględnić wymagania 
producenta stosowanych materiałów.  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  

- do przygotowania i oceny stanu podłoŜa - młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podłoŜa i powietrza, 
wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoŜa, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa, łaty, 
poziomnice,  

- do nakładania preparatów gruntujących - pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku  

- do przygotowania zapraw i mas hydroizolacyjnych - naczynia i wiertarki z mieszadłem  
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbieŜne),  

- do ręcznego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych - zwykłe narzędzia (pędzle, szczotki, wałki, pace, 
kielnie),  

 do  cięcia  taśm,  wkładek  zbrojących,  materiałów  rolowych,  materiałów  
termoizolacyjnych - noŜyczki, noŜyce, noŜe, piły,  

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,  

- do układania materiałów rolowych - urządzenia słuŜące do odwijania materiałów  
izolacyjnych z rolek, wałki (rolki) do dociskania.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  

Wyroby stosowane do wykonania prac związanych z kompleksowym wykonaniem hydroizolacji, termoizolacji z 
włączeniem prac okładzinowych dla tarasów i balkonów mogą być przewoŜone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki.  

PrzewoŜone materiały naleŜy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed moŜliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu 
wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŜy chronić 
przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takŜe nadmiernym 
zawilgoceniem.  

JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleś9'3 dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne  



 

płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Dla układu tradycyjnego termoizolacja chroniona jest od góry warstwą hydroizolacji, Układ (od góry) w układzie 
klasycznym  

  Dla balkonów układ warstw przedstawia się następująco :  

- wykładzina ceramiczna, płytki gresowe na cienkowarstwowej mrozoodpornej zaprawie klejącej  
- izolacja wodochronna, szlam mineralny np. Superflex D1 firmy Deiterman  

  

 

Układ warstw nie moŜe powodować wnikania wody w konstrukcję nośną oraz degradacji Ŝadnej z warstw 
konstrukcji.  

Dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe rysunki pokazujące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe detali 
takich jak: wykonstruowanie dylatacji, dojść do ściany budynku, drzwi tarasowych, obsadzenie i uszczelnienie 
obróbek blacharskich, itp.  

NaleŜy stosować wyłącznie systemowe obróbki blacharskie z otworami, zapewniające odprowadzenie wody z 
warstwy drenującej, o wysokości dopasowanej do grubości warstw konstrukcji.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w 51 "Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonywania robót związanych z wykonaniem poszczególnych warstw moŜna przystąpić po zakończeniu 
wcześniejszych robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz 
po przygotowaniu i kontroli podłoŜa a takŜe po przeprowadzeniu kontroli materiałów  

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod hydroizolację 5.3.1. 

Wymagania ogólne dotyczące podłoŜa  

PodłoŜem pod izolację wodochronną są:  

- płyty termoizolacyjne - gdy jest ona wykonywana z bitumicznych materiałów rolowych lub folii z tworzyw 
sztucznych,  

- płyta konstrukcyjna, konstrukcja dachu lub warstwa spadkowa - gdy jest ona wykonywana z bitumicznych 
materiałów rolowych, folii z tworzyw sztucznych, modyfikowanych polimerami, elastycznych szlamów 
uszczelniających.  

PodłoŜem pod paroizolację jest płyta konstrukcyjna , konstrukcja dachu lub warstwa spadkowa.  

Spadek podłoŜa nie powinien być mniejszy niŜ 1.0%. Spadek musi być wykonstruowany albo przez odpowiednie 
wykonanie (nachylenie) płyty nośnej lub wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej.  

PodłoŜe musi być suche, równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp.  
Prześwit między podłoŜem a łatą o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm.  

Za podłoŜe suche uwaŜa się beton w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i innych śladów wilgoci. 
Wilgotność masowa suchego podłoŜa nie moŜe przekraczać 4%.  

Za podłoŜe matowo-wilgotne uwaŜa się beton o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni.  
Woda naniesiona na tak przygotowane podłoŜe musi w krótkim czasie ulec wchłonięciu, nie moŜe występować na 
powierzchni błyszcząca warstewka wody.  

Za podłoŜe czyste uwaŜa się powierzchnię betonu luŜnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych 
zanieczyszczeń.  

5.3.2. Przygotowanie podłoŜa  

Przeznaczone do uszczelnienia podłoŜe (płyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi być stabilne, nośne, 
niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność ( 
wykwity, tłuste plamy, pozostałości po środkach  
antyadhezyjnych, itp.).    

Powierzchnia płyt temoizolacyjnych, jeŜeli na nich układana jest izolacja wodochronna musi  



 

być czysta i równa. Krawędzie płyt muszą do siebie przylegać.  

Czyszczenie podłoŜa ( plyta betonowa lub warstwa spadkowa) moŜna przeprowadzić za pomocą metod 
mechanicznych (np. szlifowanie), lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy teŜ 
zastosowanie innych specjalistycznych środków. Nasępnie powierzchnię oczyścić odkurzaczem przemysłowym, 
ewentualnie zdmuchnąć pył spręŜonym powietrzem.  

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów napraw konstrukcji 
betonowych i Ŝelbetowych) . Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową 
specyfikacją zastosowanego systemu.  

Przed rozpoczęciem aplikacji warstw hydroizolacyjnych podłoŜe musi być odpowiednio wysezonowane. Dla 
podłoŜy betonowych zaleca się sezonowanie podłoŜa przez 28 dni, w przypadku podłoŜy z mas typu PCC 
zarabianych na budowie tylko wodą wiąŜące są wytyczne producenta.  

5.4. Wykonanie izolacji wodochronnej i wykonanie paroizolacji  

Roboty naleŜy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w instrukcji producenta materiałów 
hydroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoŜa powinny być co 
najmniej o 3'C wyŜsze od panującej temperatury punktu rosy.  

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 
preparatów, w czasie deszczu, mŜawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W 
przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich 
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty naleŜy przeprowadzać pod namiotem, stosując 
elektryczne dmuchawy powietrza.  

W zaleŜności od zastosowanego materiału i warunków atmosferycznych moŜe zaistnieć konieczność ochrony 
nałoŜonej warstwy przed czynnikami atmosferycznymi. NaleŜy tu przestrzegać wytycznych producenta.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie paroizolacji tylko na części płyty konstrukcyjnej.  

5.4.1. Wykonanie izolacji wodochronnej i paroizolacji z pap asfaltowych  

Izolacja wodochronna z pap asfaltowych powinna być wykonana z następującej ilości warstw i z uwzględnieniem 
pewnych warunków:  

- papy asfaltowe zgrzewalne z masą powłokową modyfikowaną SBS na osnowach z włókniny poliestrowej np. papa 
termozgrzewalna Plan PYE PV250 S5 - 2 warstwy,  

szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je wykonywać 
zgodnie z kierunkiem spływu wody,  

zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza,  

palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy podłoŜem pod papę są płyty termoizolacyjne. 
Nie dopuszcza się wtedy do ogrzewania podłoŜa, a pierwszą warstwę papy naleŜy ułoŜyć na styropianie na sucho,  

dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być 
ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia,  

fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa 
wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.  

w przypadku układania izolacji wodochronnej z papy termozgrzewalnej na warstwie termoizolacyjnej pierwszą 
warstwę naleŜy mocować mechanicznie, drugą termozgrzewać  

  



5.5.2. Termoizolacja z płyt styropianowych, polistyrenu ekstrudowanego , sztywnej pianki poliuretanowej  

W celu wyeliminowania wpływu mostków termicznych, przy układaniu jednowarstwowym płyty naleŜy układać 
mijankowo, tak aby starannie przylegały do siebie.  

Przy układaniu jednowarstwowym zaleca się, Ŝeby płyty miały frezowane obrzeŜa, co zapobiega ich klawiszowaniu. 
Płyty przy termoizolacji płaszczyzn poziomych ( stropy, tarasy, dach szybu windowego , kwietnik) mogą być 
układane na sucho lub klejone bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną nie wywierającą szkodliwego wpływu na 
materiał termoizolacyjny.  

Górna płaszczyzna płyt termoizolacyjnych musi tworzyć równą płaszczyznę. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia 
płyt termoizolacyjnych podczas wykonywania robót na izolowanych powierzchniach.  

Płyty przy ternoizolacji płaszczyzn pionowych mocować do podłoŜa mechanicznie za pomocą kołków ( cokół 
elewacji zewnętrznych)  

Grubość , rodzaj i klasę układanego materiału termoizolacyjnego określa szczegółowo dokumentacja projektowa.  

5.6. Wykonanie warstwy uŜytkowej  

JeŜeli warstwą uŜytkową są płytki ceramiczne, plytki gresowe drenująca wykonywana jest betonu 
wodoprzepuszczalnego. Płytki klejone są do niej za pomocą elastycznego kleju cementowego.  

JeŜeli warstwą uŜytkową są płyty betonowe chodnikowe, warstwa drenująca wykonywana jest z płukanego kruszywa.  

Sposób wykonstruowania detalu przy ścianie przyległego budynku podaje dokumentacja projektowa.  

Obsadzenie wpustów odwadniających i odwodnień liniowych musi być stabilne, jednakŜe nie moŜe powodować 
uszkodzenia hydroizolacji tarasów lub dziedzińca.  

5.6.1. Wykonanie warstwy uŜytkowej z płytek ceramicznych, płytek gresowych  

Układanie płytek ceramicznych, płytek gresowych moŜna rozpocząć po dostatecznym związaniu i wyschnięciu 
warstwy drenującej. Dla warstwy drenującej wykonanej z betonu zalecany czas sezonowania wynosi min. 3 tygodnie.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek.  

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wykładzinę ceramiczną, płytki gresowe układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości 
nie przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania ang. floating metod przy stosowaniu kleju 
dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania - ang. floating and buttering 
metod przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych 
przestrzeni pod płytką.  

Po nałoŜeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.  
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć 
dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. NaleŜy przestrzegać 
podanych przez producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności.  

Szerokość spoin powinna wynosić przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe.  



 
 

 

5.7. Cokół elewacji zewnętrznych w technologii Sto Therm Ceramic S 5.9.1. PodłoŜe  
Nowy budynek, mur ceramiczny czy betonu. StoTherm Ceramic S moŜna bezproblemowo zamontować na 
kaŜdym nośnym podłoŜu  
5.7.1 Klejenie termoizolacji  
Sto-Baukleber: mineralna zaprawa klejąca, zuŜycie 3.5-6.0 kg/m2 5.9.3. 
Termoizolacja  
Płyty termoizolacyjne ze styropianu np. Hydromin grubości 10.0 cm firmy Styropmin, 5.9.4. 
Mocowanie mechaniczne  
Kołki wbijane lub wkręcane, mocowanie płyt termoizolacyjnych przez siatkę zbrojącą, zuŜycie min. 6.0 szt./m2  
5.7.2. Zaprawa zbrojąca  
StoLevell Uni: mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca na bazie białego cementu wzmocniona mikrowłóknami , 
zuŜycie 3.5-4.5 kg/m2  
5.7.3 Siatka zbrojąca  
Sto-Glasfasergewebe: łatwa w obróbce, odporna na działanie alkaliów siatka z włókna szklanego o wysokich 
parametrach wytrzymałościowych, odporna na deformację. Wymiar oczka 6 x 6 mm , zuŜycie 1.0 mb/m2  
5.7.4. Zaprawa klejowa  
StoColI KM: mineralna, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa wg CEN EN 1346, doskonała przyczepność, 
odporna na warunki atmosferyczne, zuŜycie 3.5-4.0 kg/m2  
5.7.5. Płyty z kamienia naturalnego - płyty granitowe grubości 1.0 cm owym. 20x40 cm Spoinowanie przy uŜyciu 
StoColI FM-S mineralna zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych , zuŜycie 0.5-3.5 kg/m2 lub przy uŜyciu 
StoColI FM-K mineralna zaprawa do spoinowania płytek klinkierowych, zuŜycie 3.5-4.0 kg/m2  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 6  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z hydroizolacją, termoizolacją z włączeniem prac 
okładzinowych dla tarasów i balkonów naleŜy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoŜa.  

Wszystkie materiały - płytki, płyty, zaprawy klejące i spoinujące, kruszywo, materiały hydroizolacyjne i 
termoizolacyjne jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w  
dokumentacji projektowej.   



W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą 
być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą.  

Czas, po którym moŜna rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji technicznej lub karcie 
technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. JeŜeli do klejenia okładzin ceramicznych, 
gresowych stosowano klej dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia spoinowania nie powinien być krótszy niŜ 48 
godzin (dla warunków normalnych).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moŜe być lekkie 
zwilŜanie ich wilgotną gąbką.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Dylatacje strefowe okładziny ceramicznej muszą być ściśle skorelowane z dylatacjami strefowymi w podkładzie 
wodoprzepuszczalnym, powinny mieć tę samą szerokość (minimum 10 mm) i idealnie się pokrywać. Jakiekolwiek 
przekrycie takiej dylatacji płytkami okładzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich spękania.  

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:  
Izolacje wodochronne tarasów" (ITB, Warszawa 2004), mówią o maksymalnym rozstawie dylatacji 1,5*1,5 m, 
natomiast niemieckie wytyczne "Au~enbelage. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten au~erhalb von 
Gebauden", ZDB Merkblatt VI1.2005 uzaleŜniają to od rodzaju płytek, elastyczności kleju oraz lokalizacji 
konstrukcji i obciąŜeń na nią działających i podają rozstaw szczelin dylatacyjnych 2+5 m). Ostateczną decyzję o 
układzie dylatacji i ich szerokości podejmuje projektant. Optymalnym kształtem zdylatowanej powierzchni jest 
kwadrat, w innych sytuacjach naleŜy dąŜyć, aby proporcje między bokami pola były do siebie zbliŜone, ale nie 
większe niŜ 2:1. Dylatować naleŜy takŜe kaŜdą zmianę kierunku pola. Do wykonania dylatacji okładziny ceramicznej 
stosuje się albo specjalne profile dylatacyjne albo pozostawia się otwarte fugi, wypełniane póŜniej elastyczną masą.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.1. 

Kontrola jakości materiałów  

Materiały uŜyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych muszą odpowiadać  
wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),  

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  

- terminy przydatności podane na opakowaniach.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych materiałów 
uŜytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2.12. i 2.2.13. niniejszej specyfikacji oraz określone w SST 
zastosowanych materiałów.  

6.2.1. Badania podłoŜy pod warstwę hydroizolacji  

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:  

- oczyszczenie podłoŜa z kurzu, luŜnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych fragmentów cegieł itp. 
Sprawdzenie moŜna przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie lub przetarcie podłoŜa. 
Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie 
odkurzaczem przemysłowym itp.,  

- oczyszczenie zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środkówantyadhezyjnych itp.  
Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilŜenia wodą, itp. W zaleŜności od rodzaju 
zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne 
środki,  

- równość podłoŜa. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 5.3.1. wyrównać w sposób podany w 
punkcie 5.3.2. niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej,  

- spadek podłoŜa. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) przeprowadza się za pomocą 2-
metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.1. wykonstruować z materiałów o 
właściwościach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. Pomiary równości i 
spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,  



6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót hydroizolacyjnych, 
termoizolacyjnych, robót związanych z wykonaniem warstwy drenującej i uŜytkowej z dokumentacją 
projektową, SST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i skuteczność hydroizolacji .  

Powinny one obejmować sprawdzenie:  

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.8. niniejszej SST,  

- poprawności przygotowania podłoŜy oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja,  
termoizolacja, warstwa drenująca, warstwa uŜytkowa).  

6.3.2. Podczas wykonywania powłok z roztworów i emulsji bitumicznych ( dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa )kontrolować naleŜy:  

- wygląd zewnętrzny materiałów,  

- poprawność przygotowania podłoŜa,  

- czas mieszania, czas aplikacji, zuŜycie materiału,  

- zespolenie z podłoŜem - poprzez oględziny, dotyk.  

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu kaŜdej warstwy.  

6.3.3. Podczas wykonywania powłok z pap asfaltowych kontrolować naleŜy:  

wygląd zewnętrzny i poprawność ułoŜenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji  
oraz zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny,  

ilość warstw i ich grubości,  

szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary,  

szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy 
paroizolacji),  

przyczepność lub przyleganie izolacji do podłoŜa,  

pozostałe wymagania określone w pkt. 5.4.3 i pkt. 5.4.4 niniejszej szczegółowej specyfikacji.  

Badania odbiorowe naleŜy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoŜa moŜna przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kaŜde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w SST.  

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dŜwięk świadczy o nieprzyleganiu niezwiązaniu izolacji z 
podłoŜem.  

 

6.3.4. Podczas wykonywania powłok z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku kontrolować 
naleŜy:  

- wygląd zewnętrzny i poprawność ułoŜenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz  
zakończeń krawędzi izolacji - przez oględziny,  

- grubość folii,  

- szerokość zakładów i dokładność sklejenia - przez oględziny i pomiary,  

- doszczelnienie krawędzi - przez oględziny,  

szczelność izolacji (decyzja i sposób przeprowadzenia podejmowana indywidualnie, nie dotyczy paroizolacji).  

6.3.5. Podczas nakładania powłoki hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu kontrolować naleŜy: - wygląd 

zewnętrzny materiałów,  

- poprawność przygotowania podłoŜa,  

- czas mieszania, czas aplikacji, zuŜycie materiału,  

- grubość nakładanej powłoki. Kontrolę naleŜy przeprowadzać na bieŜąco sprawdzając zuŜydg4  
materiału dla kaŜdego cyklu roboczego,  



 

- długość przerw technologicznych,  

- wygląd nałoŜonej kaŜdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity  
wygląd.  

W odniesieniu do materiałów nakładanych dwuwarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu kaŜdej warstwy.  

6.3.6. Podczas układania warstwy termoizolacji kontrolować naleŜy: - 

poprawność ułoŜenia płyt termoizolacyjnych,  

- grubość płyt termoizolacyjnych - za pomocą cienkiego drutu po ułoŜeniu lub suwmiarka przy  
układaniu.  

Kontrola poprawności ułoŜenia płyt obejmuje ocenę wizualna i za pomocą łaty kontrolnej równości powierzchni, 
pomiar przesunięcia szczelin względem siebie (wymagane minimum 20 cm), pomiar szerokości szczelin (max 1,5 
mm).  

6.3.7. Podczas wykonywania warstw ochronnych/separacyjnych/filtrujących kontrolować naleŜy: - wygląd 

zewnętrzny i poprawność ułoŜenia - równość, ciągłość, miejsca przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji - 

przez oględziny,  

- poprawność ułoŜenia (góra, dół - tam gdzie jest to istotne)  

6.3.8. Podczas wykonywania warstwy uŜytkowej kontrolować naleŜy:  

Dla warstwy z okładzin ceramicznych, plytki gresowe i płyt granitowych - wygląd 

zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących,  

- poprawność przygotowania podłoŜa,  

- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji,  

- długość przerw technologicznych,  

- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek i płyt ,  

- barwę, odcień oraz prawidłowość ułoŜenia płytek i płyt - naleŜy sprawdzać wizualnie i  
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  

- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości - dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

- szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 1@5 dokładnością do 0,5 mm,  

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona 
na podstawie zuŜycia).  

Poprawność wykonania dylatacji:  

- prostoliniowość, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ szczeliny na całej jej długości - dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

- szerokość - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie wybranej powierzchni  
wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość szczeliny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

- poprawność wypełnienia masą dylatacyjną - wizualnie.  

Dla warstwy z płyt betonowych :  

- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płyt,  

- grubość płyt - przez pomiar suwmiarką,  

- barwę, odcień oraz prawidłowość ułoŜenia płyt - naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z  
wymaganiami projektu - dotyczy płyt dekoracyjnych, barwionych itp.,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 4 m przykładanej w róŜnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  

- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu lub sznurka naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości 
- dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - w przynajmniej trzech dowolnie 
wybranych miejscach na kaŜde 200 m2 powierzchni naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką.  



 

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 
wykonanej hydroizolacji , termoizolacji i prac okładzinowych, w szczególności w zakresie:  

zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

prawidłowości przygotowania podłoŜa,  

prawidłowości wykonania prac hydroizolacyjnych, termoizolacyjnych i okładzinowych, prawidłowości 

wykonania detali konstrukcyjnych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Wykonanie kaŜdego etapu robót (hydroizolacja, termoizolacja, warstwa drenująca, warstwa uŜytkowa) musi być 
zakończone odbiorem częściowym, przeprowadzonym zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2 i pkt. 6.3. Zabrania się 
wykonywania dalszych robót bez pozytywnego wyniku częściowego odbioru robót.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa 
nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, a uŜyte materiały spełniały wymagania 
podane w pkt. 2 niniejszej 88T,  

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniŜej O'C,  

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami  
robót.  

6.4.2. Opis badań  

PoniŜsze badania naleŜy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie 100 dokumentacją projektową, 
równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami  



 
 

podanymi w pkt. 5.7. niniejszej szczegółowej specyfikacji.  

Dla warstwy uŜytkowej z płytek ceramicznych, płytki gresowe i płyt granitowych naleŜy:  

a) Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek lub płyt z 
podkładem).  

b) Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek i płyt (odcień, kolor, wzory itp.).  

c) Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny.  

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń.  

e) Sprawdzenie wykończenia przy obróbkach blacharskich, dylatacjach, cokolikach itp.  

Dla warstwy uŜytkowej z płyt betonowych naleŜy:  

a) Sprawdzenie stabilności - przez wejście na płytę.  

b) Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia (kolor, wzory - tam gdzie to jest wymagane).  

c) Sprawdzenie wyglądu powierzchni.  

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń.  

e) Sprawdzenie wykończenia przy obróbkach blacharskich, wpustach, dylatacjach, itp.  

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  

Powierzchnię balkonów, cokołów,  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste 
wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia większe 
od 0,25 m2•  

W przypadku rozbieŜność wymiarowych pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego.  

Powierzchnię warstwy uŜytkowej okładziny oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wyłoŜenia płytkami lub przekrycia płytami lub kostką. Z 
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do wyłoŜenia płytkami lub przekrycia płytami 
większe od 0,25 m2•  

Od powyŜszych powierzchni nie odlicza się dylatacji (dotyczy okładziny ceramicznej) oraz wpustów liniowych 
(dotyczy powierzchni uŜytkowej z płyt ułoŜonych na warstwie kruszywa ).  

Długość dylatacji i wpustów liniowych oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Obmiar robót 

zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałoŜeniem warstwy zakrywającej.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Robotami ulegającymi zakryciu są przygotowanie podłoŜa i kaŜda związana warstwa stanowiąca podłoŜe dla kolejnej 
warstwy systemu.  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych , natomiast 
odbiór kaŜdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułoŜeniem kolejnej warstwy.  

W trakcie odbioru podłoŜy naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsZffl7 specyfikacji. 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoŜa określonymi w pkt. 5.3. JeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać  



 

podłoŜe za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie 
do nakładania warstwy hydroizolacji.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoŜa.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów naleŜy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy 
(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częsciowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa.  

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych  
wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w 
pkt. 5.4. - 5.7. niniejszej szczegółowej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku naleŜy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności zakwestionowanych prac z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt.  

 5.4. - 5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić poprawione roboty do odbioru,    

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika oraz nie  



 

ograniczają trwałości i skuteczności robót, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji i jej skuteczności) i warstwy uŜytkowej 
po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w p. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają: - 

przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 

sprzętu,  

zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

przygotowanie materiałów,  

ocenę i przygotowanie podłoŜy,  

demontaŜ przed robotami i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagały zdemontowania w celu 
wykonania prac hydroizolacyjnych, wykonania warstwy drenującej,  



 

termoizolacyjnej oraz uŜytkowej,  

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,  

- wykonanie prac termoizolacyjnych,  

- wykonanie warstwy uŜytkowej,  

- naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w  specyfikacji  
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

- likwidację stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów  
wymaganiami specyfikacji,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i wytyczne  

1. PN-EN 13813:2003  

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania.  

2. PN-EN 1504-3:2006  

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.  

3. PN-EN 206-1 :2003, PN-EN 206-1 :2003/Ap1 :2004, PN-EN 206-1 :2003/A1 :2005, PN-EN  
206-1 :2003/A2:2006  

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003  

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

5. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1 :2005  

Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.  

6. PN-EN 13888:2004  

Zaprawy do spoinowania płytek - Definicje i wymagania techniczne.  

7. PN-EN 1008:2004  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004  

Kruszywa do zaprawy.  

9. PN-EN 197-1 :2002  

Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.  

10. PN-EN 14411:2007(U)  

Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

11. PN-EN ISO 10545-2:1999  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  

12. PN-EN ISO 10545-12:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.  

13. PN-EN ISO 11600:2004   

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  



 

14. PN-EN 26927:1998  

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia.  

15. PN-B-30151:1997  

Kit tiokolowy.  

16. ZUAT-15/IV.13/2002  

Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  

17. PN-EN 13970:2006  

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej Definicje i 
właściwości.  

18. PN-EN 13984:2006  

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary 
wodnej - Definicje i właściwości.  

19. PN-EN ISO 6946:2004  

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  

20. PN-EN 13162:2002  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja.  

21. PN-EN 13163:2004  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja.  

22. PN-B-20132:2005  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Zastosowania.  

23. PN-EN 13164:2003  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja.  

24. PN-EN 13165:2003  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja.  

25. PN-EN 13707:2006  

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości.  

26. PN-EN 13956:2005  

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. 
Definicje i właściwości.  

27. PN-EN 12057:2005  

Wyroby z kamienia naturalnego - Elementy modularne - Wymagania, PN-EN 12058:2005 Wyroby z 
kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - Wymagania.  

28. PN-EN 1341 :2003  

Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.  

29. PN-EN 12371 :2002  

Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczenie mrozoodporności.  

10.2. Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  
204, poz. 2087), 
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- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.  



 

Nr 11, poz. 84 z późno zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaźu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z późno zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późno zmianami).  

10.4. Obwieszczenia  

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 
Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).  

10.5. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa 2004 r.),  

Instrukcja nr 344/2007 - Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB, 2007), Warunki techniczne 

wykowania i odbioru robót budowlanych część B: zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych (ITB, 

Warszawa 2004 r.),  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 r.,  

Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy 
MEDIUM, Warszawa 2006 r.,  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek 
ceramicznych na podłogach i ścianach. Kod CPV 45430000. OWEOB  

 Promocja - 2005 r., 
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje 
balkonów. Promocja - 2007,  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny ceramiczne hydroizolacje tarasów 
naziemnych. Promocja - 2007,  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady1990 rok.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz tynków pocienionych wewnętrznych związanych z budową 
budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  

..... Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Szczegółowa Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz tynków 
pocienionych wewnętrznych w zespole kamienic mieszkalno-usługowych z garaŜem podziemnym .  

Dla tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych SST obejmuje wykonanie następujących czynności:  

- przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.),  

- wykonanie warstwy wyrównawczej,  

- wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.  

Tynki pocienione wewnętrzne ( gipsowe) wykonywane z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŜe podanymi poniŜej:  

PodłoŜe - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoŜa.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność dolnej 
warstwy tynku.  

Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałoŜona na powierzchnię elementu budowlanego.  

Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałoŜona na podłoŜu.  

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałoŜona na podłoŜe.  

Tynk pocieniony - nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i 
dekoracyjną.  

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądŜ barwiąca, która nadaje kolor masie  

tynkarskiej.   

Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana  



 

w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych i pocienionych  

Roboty tynkarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia 
podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 5T 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

2.2.2. Piasek do tynków zwykłych  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

· Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" 
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej naleŜy uściślić wymagania).  

· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

· Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin.  

· Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

· Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement według normy  
PN-EN 197-1:2002 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ  

 +5"C. 
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· Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-
EN-459. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.2.4. Suche mieszanki tynkarskie ( gipsowe) przygotowane fabrycznie powinny  
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-1 01 09: 1998 lub aprobat technicznych.  

2.2.5. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych ( gipsowych ) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-1 01 
06: 1997 lub aprobat technicznych.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót tynkarskich 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego 
pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyŜej +5'C a poniŜej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodu1~8 niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla  



 

środowiska.  

Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoŜa - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa,  

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

3.3 Sprzęt do wykonywania tynków pocienionych( gipsowych)  

Roboty tynkowe moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich.  

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych naleŜy stosować: - mieszarki do 

zapraw,  

- agregaty tynkarskie,  

- betoniarki wolnospadowe,  

- pompy do zapraw,  

- przenośne zbiorniki na wodę,  

- tynkarskie pistolety natryskowe,  

- zacieraczki do tynków.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport materiałów  

- Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane oraz suche mieszanki tynkarskie ( gipsowe ) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5'C oraz pod warunkiem, Ŝe w ciągu  
doby nie nastąpi spadek poniŜej O'C.  



 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur".  

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej naleŜy zwrócić 
uwagę na moŜliwość gwałtownego obniŜenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą.  

5.3. Przygotowanie podłoŜa pod tynki zwykłe  

5.3.1.PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 1 O-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową.  

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.  

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
w tab!. 4 normy PN-70/B-1 01 00.  

5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-1 01 00.  

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.  

5.4.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.4.5.Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

5.4.7.00 wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1 :4; naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1 :2.  

5.6 Wymagania dotyczące podłoŜy pod tynki pocienione( gipsowe)  

Tynki pocienione moŜna wykonywać na podłoŜach:  

- z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),  

- z autoklawizowanych betonów komórkowych,  

- z zaprawy cementowej marki M4-M7,  

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  

- z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.  

PodłoŜa powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, 
wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być 
wygładzona lub zatarta.  

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować.  

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoŜa naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.  

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie ).  

Z podłoŜy naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.   

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  



 

antykorozyjnie. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.  

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-1 01 00, odpowiednie do załoŜonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej - odmiany i kategorii tynku podkładowego.  

Uwzględniając stan podłoŜa, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne moŜe być wstępne przygotowanie podłoŜa do 
tynkowania, poprzez jego zwilŜenie wodą, zagruntowanie.  

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoŜa musi być zgodny z zaleceniami producenta 
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  

5.7. Wykonanie tynków pocienionych  

NaleŜy zastosować tynki pocienione gipsowe jednowarstwowe, natryskowe wykonywane metodą natrysku miotełką, 
pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim. Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.  

Przy wykonywaniu tynków pocienionych naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, a takŜe warunków nakładania masy tynkarskiej 
oraz jej pielęgnacji.  

Ponadto przy wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność załoŜonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,  

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reŜimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) 
oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej,  

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile naroŜnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku,  

- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami  
naroŜnikowymi,  

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,  

- w miejscach naraŜonych na pęknięcia zakładać siatkę,  

- nacięcia tynku ("kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego  
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone 
- naleŜy stosować odpowiednie profile tynkarskie,  

- tynki wewnętrzne, po ich nałoŜeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.  

5.8. Wymagania dotyczące tynków pocienionych ( gipsowych)  

5.8.1. Przyczepność tynku do podłoŜa polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłoŜem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłoŜem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 
odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy wykonywać wg PN-85/B-04500.  

5.8.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej 88T.  

5.8.3. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z 
techniki obrobienia powierzchni, a takŜe odznaczać się jednolitą barwą bez smug i plam oraz prześwitów podłoŜa. 
Powierzchnie te nie powinny pylić.  

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoŜa, a 
takŜe zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp.  
są niedopuszczalne.   

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku.  



 

5.8.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków  

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie 
z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a 
kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki - jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-
70/B-10100.  

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się 
widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów 
odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montaŜu.  

5.8.5. Wykończenie naroŜy i obrzeŜ tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.  

NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy.  

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 uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w 
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy  

Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, 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 podłoŜa - poprzez próbę drapania (skrobania) dotyku,  

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu  
próbę zwilŜania,  

f) chłonności podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania,  

g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,  

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa - poprzez ocenę wyglądu.  

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  

6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieźącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.3.2.CzęstotliwoŚć oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a W szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy  



 

budowlane zwykłe".  

6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

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 szczegółową specyfikacją techniczną wraz z  
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoŜa,  

- prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  

- prawidłowość wykonania tynków pocienionych ( gipsowych)  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać naleŜy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5'C.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa 
nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła  
poniŜej O'C.  

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy 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).  

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 
stempla o cięŜarze 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 naleŜy przeprowadzać młotkiem Baronnie'go 
metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.  

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych naleŜy 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 niŜ 5000 m2 naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w 
taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu 
otworach.  

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni 
oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywan;~ podczas robót 
malarskich naleŜy sprawdzać w sposób następujący:  



 

- powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŜarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).  

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy przeprowadzić wg PN-70/B-1 
01 00.  

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych naleŜy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 
6.4.2.5. niniejszej ST.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne"  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

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 podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem.  

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej 
krawędzi tynku, jeŜeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów 
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię ościeŜy w stanie surowym.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa.  

Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podłoŜy naleŜy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. i 5.6. niniejszej 
szczegółowej specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać, Ŝe podłoŜa zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania wyprawy.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoŜa nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoŜa.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik 
budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy  
od biorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych  



 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie  
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej 88T, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne i tynki pocienione (gipsowe) wewnętrzne powinny być odebrane, jeŜeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy 
wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku 
do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i 
przedstawić je ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku zamawiający moŜe 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i  
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji    

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego i pocienionego (  



 

gipsowego ) po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego i 
pocienionego ( gipsowego ), z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach tynkowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót tynkowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez Zamawiającego .  

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego i pocienionego ( gipsowego ) obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

- ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich 
środków zwiększających przyczepnośc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem  
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

- osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia,  

- umocowanie profili tynkarskich,  

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  

- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na  
elementach nie tynkowanych,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  

- likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach jednostkowych nie ujęto kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.  

Koszty rusztowań, pomostów i barier do wykonywania robót pokrywczych na wysokości ponc1a6 4.0 m od poziomu 
ich ustawienia będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu a  



 

wymagania związane z wykonaniem i odbiorem rusztowań będą zawarte w oddzielnej szczegółowej specyfikacji 
technicznej SST-02-10.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

1. PN-70/B-1 01 00  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia).  

2. PN-90/B-14501  

Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

 3. PN-EN 1015-2:2000  

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

 4. PN-EN 1 015-2:2000/A 1 :2007 (u)  

jw.  

5. PN-EN 1015-3:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika  
rozpływu).  

6. PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005  

jw.  

7. PN-EN 1015-4:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą penetrometru ).  

8. PN-EN 1015-12:2002  

Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepnoscl do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę 
i do tynkowania.  

9. PN-EN 1015-19:2000  

Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w  
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

10. PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005  

jw.  

11. PN-EN 197-1 :2002  

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  
uŜytku.  

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  

jw.  

13. PN-EN 197-2:2002  

Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

14. PN-EN 459-1 :2003  

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

15. PN-EN 459-2:2003  

Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 

 16. PN-EN 459-3:2003  

Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

17. PN-EN 1008-1 :2004  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

18. PN-EN 934-6:2002  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

19. PN-EN 934-6:2002/A 1 :2006 
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jw.  



 

10.2. Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  
204, poz. 2087 z późno zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ).  
10.3. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaźu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późno zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CFW'8 45000000-7, 
wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.  

PN-70/B-1 01 00  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-1 01 

06:1997  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-1 01 

06:1997/ Az1 :2002  

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). PN-85/B-04500  

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-B-1 01 09:1998  

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

 20. PN-B-30041: 1997  

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

21. PN-B-30042: 1997  

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

22. PN-B-30042:1997/Az1 :2006  

jw.  

23. PN-92/B-01302  

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.  

24. PN-EN 13139:2003  

Kruszywa do zaprawy.  

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", 
wydanie ITB - 2003 rok.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok.  

Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.  
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  

ST - Specyfikacja Techniczna  
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Budowlanej  

SPIS TREŚCI 



 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) montowanych do konstrukcji szachów w budynku  

mieszkalnym z lokalami usługowymi  w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej konstrukcji 

szachów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej poddasza zespołu kamienic  

Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 

są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

"Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B10122 

"Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  



 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2  

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1 

   GKB  GKF  GKBI  GKFI  

Lp.  Wymagania   zwykła  ognioodporna wodoodporna  wodo- i  
      ognioodporna  

01  02   03  04  OS  06  

1.  Powierzchnia   równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi  

2.  Przyczepność kartonu do rdzenia  karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,  

 gipsowego   aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od  

     rdzenia   

   grubość  9,S±0,S; 12,S±0,S; 1S±0,S; ::::18±0,S  

   szerokość   1200 (+0; -S,O)  
3.  Wymiary i tolerancje [mm]      
  długość   [2000+3000] (+0; -6)  

   prostopadłość  róŜnica w długości przekątnych ::;S  

  9,S ::;9,S  -  -  -  

 Masa 1 m2 płyty o grubości  12,S ::;12,S  11,0+13,0  ::;12,S  11+13,0  
4.  [kg]       
  1S,0 ::;1S,0  13,S+ 16,0  ::;1S,0  13,S+ 1S,0  

  ::::18,0 ::;18,0  16,0+ 19,0  -  -  

S.  Wilgotność [%]     ::;10,0   

6.  Trwałość struktury przy opalaniu [min.]  -  ::::20  -  ::::20  

7.  Nasiąkliwość [%]  -  -  ::;10  ::;10  

  napis na  nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..................... ;  

  tylnej   data produkcji   
 stronie płyty    

8.  Oznakowanie  kolor    zielony jasny  zielony jasny  

  kartonu  szary jasny  szary jasny    

  barwa  niebieska   niebieska   
    czerwona   czerwona    napisu      

 



 

2.3. Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpo-wiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych 

moŜna stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

Tabela 2  

   PRÓBA ZGINANIA   

Grubość   ObciąŜenie niszczące  Ugięcie  

nominalna płyty  Odleglość  [N]  [mm]  

gipsowej [mm]  podpór I [mm]  prostopadle do  równolegle do  prostopadle do  równolegle do  
  kierunku włókien  kierunku włókien  kierunku  kierunku  
  kartonu  kartonu  włókien kartonu  włókien kartonu  

9,5  380  450  150  -  -  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  -  -  -  

   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 4  

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych suchych, na równym mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie.  

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,S mm lub około 2400 m2 o 

grubości 9,S mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.  



 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  

Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +soC pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej O°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60 do 80%.  

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

.  

5.3.3.  Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o grubości 15.0 
mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, 

mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi 

krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: do profili stalowych blachowkrętami.  

5.3.4. Ruszt stalowy  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60 oraz przyściennych UD 30. PrzedłuŜenia odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego 

( 60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji przy pomocy wieszaków  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60).  

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 30 

mocowanych do ścian.  

Grubość płyty  Dopuszczalna odległość  Dopuszczalna odległość w  Dopuszczalna odległość w  

gipsowo-kartonowej [mm]  między wieszakami [mm]  warstwie głównej [mm]  warstwie nośnej [mm]  

12,5  850  1250  500  

15,0  850  1000  550  

5.4. Obudowa poddaszy  

.  
5.4.1 Obudowa szachtów   

,  

Profile przyłączeniowe UW 50 mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, 

rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do 

podłoŜa muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

5.5.2 Profile przyłączeniowe UW  

5.5.3 Profile słupkowe CW  

Profile CW 50 muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy wkłada się 

najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60. Profili CW nie 

mocuje się do poziomych profili UW. 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 

niŜ 30 cm. Jeśli tak nie jest, naleŜy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy 

pierwszym i drugim profilem.  

 



 

Pokrycie pierwszej strony ścianki naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami 

powinien wynosić 25 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się połoŜenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie 

powinny stać na podłoŜu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry naleŜy pozostawić 5 mm szczelinę umoŜliwiającą 

kompensację drgań i ugięć konstrukcji. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie 

przykręca się do profili UW górnych mocowanych do konstrukcji poddasza.  

  

materiały :  

I.Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm GKF lub GKFI - opłytowanie 2.Profil 

słupkowy CW 50 , profil poziomy UW 50 - konstrukcja  

3.Wkręty TN 25 co 25 cm , kołki rozporowe lub dyble; max co 100 cm - mocowanie  

4.Masa szpachlowa Rigips , taśma spoinowa, masa Pro-Fin (szpachlowanie końcowe) - szpachlowanie 5.Taśma 

uszczelniająca szer. 50 mm , masa szpachlowa Rigips - uszczelnienie obwodowe  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  

"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".  

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt,  

naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

wilgotność i nasiąkliwość,  

obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest 

mniejsza niŜ 0,5 m2•  

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8  

8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z 

płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki  

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną,  

b. rodzaj zastosowanych materiałów,  

c. przygotowanie podłoŜa,  

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,  

e. wichrowatość powierzchni.  

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 

posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 

powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 

kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej 

tabeli.  

Odchylenie powierzchni    Odchylenie  

 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  przecinających się  

suchego tynku od     
płaszczyzny i odchylenia    płaszczyzn od kąta  

krawędzi od linii prostej  pionowego  poziomego  przewidzianego w  

   dokumentacji  

nie większa niŜ 2 mm i w  nie większe niŜ 1,5 mm na 1  nie większe niŜ 2 mm na 1  nie większe niŜ 2 mm  

liczbie nie większej niŜ 2  mb i ogółem nie więcej niŜ 3  mb i ogółem nie więcej niŜ 3   

na całej długości łaty  mm w pomieszczeniach do 3,  mm na całej powierzchni   

kontrolnej o długości 2 mb  5 mm wysokości oraz nie  ograniczonej ścianami,   

 więcej niŜ 4 mm w  belkami itp.   

 pomieszczeniach powyŜej 3,5    

 m wysokości    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 9  

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonaw~ a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni  



 

suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• czynności przygotowawcze:  

przygotowanie stanowiska roboczego,  

obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

przygotowanie podłoŜa,  

obsadzenie elementów wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

· montaŜ konstrukcji nośnej z profili metalowych  

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu z profili metalowych za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  

• czynności wykończeniowe:  

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

szpachlowanie wykończeniowe.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  

10.2.lnne dokumenty i instrukcje  

Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do 

rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r.  



 
 

SST-02-06 MALOWANIE  ( CPV 45442100-8 

SPIS TREŚCI  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 10. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  

ST - Specyfikacja Techniczna  

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut 

Techniki Budowlanej  

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych w związku z budową budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi  w Kwidzynie 
ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego (wystawionego 
na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) w związku z budową budynku, powierzchni nie naraŜonych 
na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

- przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.),  

- wykonanie powłok malarskich.  

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania 
powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  

Szczegółowa specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej:  

PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną 
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru1~4 dodatkiem środków 

pomocniczych.  



 

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Roboty malarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji 
technicznej.  

Dokumentacja projektowa zawiera:  

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  

- warunki uŜytkowania powłok malarskich.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania  

podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz zespołu kamienic  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:  

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, np. farba emulsyjna kolor szary do 
malowanie pomieszczeń garaŜu podziemnego , farba emulsyjna kolor biały do malowanie klatki schodowej hali 
garaŜowej oraz emulsje akrylowe kolor biały do malowania lokali usługowych oraz lokali mieszkalnych  

• farby na spoiwach:  

- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, farby akrylowe do malowania klatek schodowych , komunikacja wewnątrz 
zespołu kamienic , np. farba akrylowa Caparol kolor Warm-Weiss  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni zepołu kamienic Do malowania 

powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować:  

• farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, farby silikonowe produkowane na bazie Ŝywicy silikonowej i wodnej dyspersji spoiwa 
organicznego - np. farba silikonowa Muresko Premium firmy Caparol do malowania cienkowarstwowych 
mineralnych tynków zewnętrznych zepołu kamienic  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
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Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna i inne rozcieńczalniki przygotowane  

fabrycznie,  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,  

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądŜ PN.  

2.2.4. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich Materiały i wyroby do robót 
malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z póŜn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1171 z póŜn. zmianami),  

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póŜn. zmianami),  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót malarskich 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanyć~6 powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami  



 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyŜej +5'C a poniŜej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania 

robót malarskich naleŜy stosować:  

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- pędzle i wałki,  

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania farb,  

- agregaty malarskie ze spręŜarkami,  

- drabiny i rusztowania.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do przewozu farb moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie a takŜe kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
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• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,  



 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

· wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,  

· ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, Drugie 

malowanie moŜna wykonywać po:  

· wykonaniu tzw. białego montaŜu,  

·ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych wykładzin z tworzyw  

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 5.3.1. 

Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.  

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz 
resztek starej powłoki malarskiej.  

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1.  

Tablica  1.  Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych  
    I  

przeznaczonych  do malowania   
   Największa  

Lp.   Rodzaj farby  wilgotność  

   podłoŜa,  

   w % masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych  4  

 wodą    

2  Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych  3  

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

5.3.2. Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy 
metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  

Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, 
nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

5.3.3. Tynki zwykłe  

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Wilgotność powierzchni tynków niemalowanych nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byĆ8 zabezpieczone antykorozyjnie.  



 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

5.3.5. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niŜ 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny 
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  

5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 

malarskie powinny być prowadzone:  

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),  

- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5'C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniŜej D'C,  

- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25'C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła 2D'C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie 
wyschnięte) naleŜy osłonić.  

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz zespołu kamienic moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go  

stosować,  

· sposób przygotowania farby do malowania,  

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki),  

· krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2,  

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

· zalecenia w zakresie bhp.  

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 149  

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą  



 

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych, emulsyjnych Powłoki z farb 

dyspersyjnych powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację,  

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  

dokumentacją projektową,  

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,  

e)bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, f) bez grudek pigmentów 

i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na spoiwach 
Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą - farby akrylowe i silikonowe  

Powłoki te powinny być:  

a)odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho na  

szorowanie,  

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

a) spękań,  

b) łuszczenia się powłok,  

c) odstawania powłok od podłoŜa.  

5.6 Farba elewacyjna silikonowa np. Mauresko Premium  

Farba wodorozcieńczalna, odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, odporna na zasady, nie zmydla się, 
ogranicza moŜliwość  

rozwoju na malowanym podłoŜu alg, pleśni i grzybów . ZuŜycie 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu.  

Właściwości wg PN EN 1062 : połysk mat G3, grubość powłoki 100-200 mikrometra E3 , wielkość ziarna < 100 
mikrometra S 1 , przenikanie  

pary wodnej <0.14 m ( duŜe) V1 , przepuszczalność wody ( niska) W3. Gęstość farby 1.5 kg/dm3 .  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod  

CPV 45000000-7, pkt 6  
 



 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.  

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie  

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach:  

· dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

· dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 
ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,  

· podłoŜy betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 
podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,  

· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

· podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień,  

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
murowych.  

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych.  

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy 
pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2.2. Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.  

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów uŜywanych w robotaq~1 malarskich,  



 

- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,  

- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych:  

· skoagulowane spoiwo,  

· nieroztarte pigmenty,  

· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

· koŜuch,  

· ślady pleśni,  

· trwały, nie dający się wymieszać osad,  

· nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

· obce wtrącenia,  

· zapach gnilny,  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i 
nakładania powłok malarskich.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wraz z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  

- jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.  

Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5'C i przy wilgotno ści 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

· sprawdzenie odporności na wycieranie,  

· sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle  

 rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne  



 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

·na podłoŜach mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięc  

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie 
wypadnie,  

· na podłoŜach drewnianych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoŜa.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2•  

Dla ścian z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w 
tablicy 2.  

 
powierzchni z ozdobami  

a  

Stosunek rzutu powierzchni ozdób do 
całej powierzchni ściany lub sufitu  

b  

Współczynnik  Lp
.  

c  

01 

02 

0

3 

04  

do 10%  

ponad 40%  

1,10 

1,20 

1,40 

2,00 

do 20%  

do 40%  

6.0DBIÓR ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającYffl3 zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  



 

malarskich. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów 
naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  

6.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  

uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru podłoŜy,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem  

merytorycznym.   

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  



 

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę 
ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z  

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny" .  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych robotach malarskich.  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich  

Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych ceny jednostkowe i 
ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.  

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,    

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  



 

- obsługę sprzętu,  

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych  

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

- zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nieprzeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,  

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  

- ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i  

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

- próby kolorów,  

- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które  

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  

- wykonanie prac malarskich,  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie  

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia:  

Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań do wykonania robót 
malarskich na wysokości powyŜej 5 m od poziomu ich ustawienia a takŜe pomostów i barier zabezpieczających. 
Koszty tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

1. PN-91 /8-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.  

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć.  

3. PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe systemy  
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja.  

4.PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

5.PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

6.PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

7. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

10.2. Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 
z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).  
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.1~6 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami).  



 

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z póŜn. zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część S - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 "Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITS - 2003 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie  

Arkady - 1990 rok.  

 


