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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
- Rozbiórki stolarki drzwiowej i okiennej
- Rozebranie posadzek
- rozebranie ścianek działowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.0l.0l.00 materiały nie występują.
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3. Sprzęt
3.1. Do_rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4.Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. i wodno-kanalizacyjną oraz
wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jakości
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt. , 1m3]
Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających
8. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.O2.OO.OO ROBOTY MUROWE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 zamurowanie otworów drzwiowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,Okg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0_MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kgldm3
,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
1,5m na inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba
danych
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być
większa niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 35 MPa
* Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa.
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inżyniera.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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* Masa 2,15-2,8 kg
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażanie
- brak uszkodzeń po badaniu.
2.2.4 Pustaki POROTHERM dane wg producenta
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1
:
1,7
:
5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
0,3
:
4
1
:
0,5
:
4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę należy
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25-j 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności
5. Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na uprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu. cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej O°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
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przekraczać 17 mm , a minimalna 10 mm,
.
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5-mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż: 15% całkowitej liczby
cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej
niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach,
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być
wykonane z cegły pełnej.
5.3.. Mury z cegły kratówki.
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych
i osłonowych.
.
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia
stożka pomiarowego 6-8 cm.
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.Cegły przed
ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z
zasadami wiązania cegły pełnej.
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
= 5 mm.
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
.
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
....
Lp. Rodzaj odchyłek
1
1.

1
2.

3.

4.

2
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni
2
Odchylenia od pionu
- na 'Wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 ID długości
- na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu

Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane
3

mury niespoinowane
4

3
10
3

6
20
4

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30
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- na 1 ID długości
- na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w
5.
świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

1
10

2
20

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

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

Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8..2._Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003
Cement murarski 15.
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020
Wapno.
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259
Beton komórkowy

7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.
1.3. Zakres robót objetych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- B.11.01.00 Tynki wewnętrzne IV kat.
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
l.4.. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
średnioziarnisty 0,?-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinny być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm. .
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatki żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35araz cement .hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż:+5"Ć.
* Da zapraw cementowo -wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg P_N-EN 177:1992 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
2.6. Materiały do suchych tvnków
2.6.1. Płyty gipsowo -kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta
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3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przeważone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykanywania tynków.
a) Przed przystąpieniem da wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone, wszystkie roboty
stanu surowego., roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane przebicia i bruzdy, osadzane
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pad warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej O°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie
obniżanych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane .tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie gadziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo. wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. . Przygotowanie podłoża
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
5.3.1 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
*Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+ 5°C. "
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny niewiększe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: ....
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a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,
umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek . mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i _ ciśnięte do sufitu (dystans
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm, Złącza płyt należy okleić taśmą
papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 7A:szpachlować zaprawą gipsową.
5.6. Roboty kamieniarskie.
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
'
* wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunków termicznych ścian nośnych.
* odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż :t4 mm/m, a od poziomu :t l0
mm/m
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
* przytwierdzenie elementów do podłoźa na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić
więcej niż:
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
- 40-mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
- 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
* elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda kotwie i łączniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o
powierzchni do 0,60 m powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni
powyżej 0,60 m2 - 4 punkty.
* przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju
elementu kotwiącego
* elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
4. Ochrona kamienia przed korozją.
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. .
Może to być np. silikonowanie , czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. .
5. Kryteria oceny jakości i odbioru:
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin'
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
* W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie ED-zu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy', należy kontrolować jej markę
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
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zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po mieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- w'ykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku
tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków _.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4

9. Podstawa płatności.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za Ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy.
Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-1O100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
naturalnego
PN-B-11205:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy
Wymagania dotyczące elementów murowych Elementy murowe z kamienia
Elementy kamienne

PN-B-79406:97 , PN-B-79405:99 Płyty.kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

...
.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 POSADZKI
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.0l Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem ,masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.0l Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.06 Posadzka jedno-lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ; ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw ą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm,
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norm
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
""
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST RO4.02.00)
2.4. Wyroby podłogowe PCW
** Płytki podłogowe o wymiarach 30 x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubość - 2 i 3 mm,
- masa 1 m2 - 5,5 kg,
- twardość wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
- odporność cieplna wg V'cata -49-59 o C
- zmiany wymiarów liniowych fi temperaturze 80 o C- max. 0,4%,
- nasiąkliwość (po 24 godzinach) -1,5%
- ścieralność na aparacie Stuttgart - m_ 0,13 mm,
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/mC.
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują
dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznycb czynników. Należą do trudno palnych.
** Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW
- szerokość
1300 mm
- długość
10000 mm
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- grubość
1,9 mm
- masa 1m2 wykładziny 3,5 kg
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o
grubości O,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub
moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (10mczok lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniaj(!cy wg PN-74/B-30175.
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice Sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
- temperatura mięknięcia- nie normalizuje się

- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie.
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm,
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze
- 20 ±2°C - nie normalizuje się,
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 ±2C zrzuconej
z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków,
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości
warstw 2,5 cm - 10 mm , 3,5 cm - 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość:
± 0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność
V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodów,
"
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ± 1,5 mm
- grubość
±0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-1O121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
14

d) Pakowanie: .
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, -nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania
w budownictwie Świadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
2.9. Wykładzina dywanowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Wykładzina antystayczna - rulonowa lub płytowa.
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujaca.
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna.
2.13. Podwójna podłoga.
Wymagania:
- wysokość regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,
- nośność paneli - 10,0 kN/m2,
-.
- musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20" do + 250°C)
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
"
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
" W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
" Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
-_
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu
nie powinna być większa niż 400 kgtm3.
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* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub
pochyłej ) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2.Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie Z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
* Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez, wypełnienie
ubytków zaprawą cementową.
* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.
* Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem.
* Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta rulonu, pocięta na
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na podkładzie tak, aby arkusze
tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm.
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.
* Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
* Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
* Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość ,spoin nie powinna być większa niż
0,50 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
* Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach. płytek dopuszcza
się mijankowy układ spoin. .
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na całej długości
spoiny w pomieszczeniu.
.
* Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW . Listwy winny być
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi,
grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy posadzkach - 10 MPa.
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielającę wraz z całą konstrukcją
podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchni pola zbliżonego do
_kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25.m2
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.
* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej: 4 m2 za pomocą
wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkładzie.
* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione m_ą asfaltową.
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę dokładnie zagęścić, a
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej.5 dni wstępnie oszlifować, aż
do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
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pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki-powinna być natarta olejem lnianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg w stosowanego systemu.
6. Kontrola jakości.
6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
_6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym).
_6.3 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
_
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
9. Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenie
PN-74/B-30175
Kit asfaltowy uszczelniający
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe
z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząc: wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SS'!:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich obiektu wg poniższego.
- Malowanie tynków farbami lateksowymi
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
.p
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3.Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikującym, o właściwościach techniczny! zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schnięcia. Powinien odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub n1ieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
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wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność-15-16 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do
rozcieńczania wyrobów.ehlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajność - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911f97
wydajność - 4,5-5 m2/dm3
czas schnięcia, .. 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
wydajność - 5-6 m2/dm3,
max. czas schnięcia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność-1,2-1,5 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność -6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
'"
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901f2002
wydajność - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość - 100-120 /.im
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć
lub odstawania od podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki
-odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O_79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PNEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntuiące.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emu1syjnejnie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej, ,
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
,pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
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4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C..Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +
1°C.
W czasie malowania niedopuszcza1ne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających.
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych , stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń; smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
--kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowama powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich .wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
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i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Dość robót określa się na;.. stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
.
.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym. w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po czasie od jego wykonania, należy podłoże. przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające. na lekkim kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2..4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
Wapno budowlane
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe
Emalie chlorokauczukowe
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Emalie epoksydowe chemoodporne

21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN
1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji termicznych ścian.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST),
która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
powyżej.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykonywaną w technologii lekkiej.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST B.OO.OO.OO ,Wymagania ogólne" pkt 2.1.7.
Ogólne wymagania dotyczące robót
. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
"Wymagania ogólne" pkt 2.2.
2. MATERIAŁY,
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne"
pkt 2.3.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklarację
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
Polskich , na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. .
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych ścian.
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Twarde płyty z wełny mineralnej:
.
Służą do izolacji termicznej ścian
Płyty z wełny mineralnej grubości 40 , 50 , 100 ,130mm powinny odpowiadać następującym parametrom:
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współczynnik przewodzenia ciepła Jobl-0,041 [W/mK]
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym -1,50 kN/m3
klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny
-naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:::: 50 kPa
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni:::: 12 kPa
stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 1 %
krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia::; 1,0 kg/m2 .
siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm dla gr. 80 - 200 mm ::; 450 N
naprężenie ściskające pod obciążeniem pkt. dającym odkształcenie 5 mm dla gr. 80 - 200 mm :::: 90 kPa
odchyłki wymiarowe: długość::t 3mm szerokość: :t 3mm grubość: :t 2mm prostokątność: < 5 mm/m płaskość: <
6 mm
Płyty z twardej wełny mineralnej pakowane są w o foliowane paczki zaopatrzone w nazwę i parametry
produktu. Paczki należy przechowywać w zabezpieczonych, zadaszonych miejscach.
.
Łączniki do mocowania mechanicznego: .
Wykonane ze stali nierdzewnej z podkładka dociskową, z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej przed
korozja z podkładką dociskową lub łączniki teleskopowe z tuleją plastykową. Rodzaj łączników powinien być
dobrany zgodnie z wytycznymi producenta łączników dla odpowiedniego rodzaju podłoże
Emulsja gruntująca:
emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odporność na zarysowania po około 2 godzinach
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3
Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81 906:2003
Opakowania: '
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
Transport:
Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.
Klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej:
"
cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt z wełny mineralnej i wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach ociepleń. Klej może być stosowany na typowych podłożach mineralnych takich, jak
beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cement0wo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych
powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materia/ów ceramicznych bądź
wapienno-piaskowych. Nadaje się również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z
farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki
Czas gotowości zaprawy
Czas otwarty pracy
Przyczepność
- do betonu
- do styropianu
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podłoża i otoczenia
Odporność na temperatury
Gęstość zaprawy w stanie suchym

0,20±0,22 l wody na 1 kg zaprawy
5,00±5,50 l wody na 25 kg zaprawy
4 godziny
Min. 25 minut
Min. 0,60 MPa
Min. 0,10 MPa
Od +5oC do + 25oC
Od +5oC do + 25oC
Od -20oC do +60oC
Ok. 1,3 kg/dm3
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Min. grubość warstwy zaprawy
Max. grubość warstwy zaprawy

2 mm
5 mm

Opakowania:
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
Transport:
Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chronić przed wilgocią.
,
Materiały dodatkowe:
Dyble z tworzywa do kołkowania wełny , uszczelniająca trwale elastyczna masa akrylowa, masa żywiczno –
akrylowa , siatka zbrojąca z włókien szklanych, aluminiowe listwy wykończeniowe.
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń i
odpowiadać wymaganiom producenta systemu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SI B.00.00.00-;;Wymagania ogólne" pkt 2.4
Sprzęt do wykonywania robót:
Wiertarka z mieszadłem, stalowa paca zębata, kielnia, wałek, pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić
wodą bezpośrednio po użyciu.
.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 8T 8.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.5
Transport materiałów:
Paczki styropianu należy przewozić ułożone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem .
Rolki siatki przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Pozostałe materiały
przewozić w szczelnie opakowanych pojemnikach i chronić przed wilgocią. Do transportu należy używać
krytych środków transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże, na którym
będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno
związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie, przyczepności kleju. Powinno ono
charakteryzować się odpowiednią nośnością dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą
styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej,
kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, itp.- także jeśli są otynkowane nie
osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą nie
szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi ,do których nie można przyklejać ocieplenia klejami
mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia
lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła
silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża
problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją gruntującą.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw.
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy
kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami
rozporowymi.
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości
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worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością-wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem
wolnoobrotowym do uzys_nia jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. .
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do
podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie
powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego
miejscach styropianu o różnej grubości.
..
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania
metodą lekką-mokrą odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez
zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia
niestaranności tego etapu prac.
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8
sztlm2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub
wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm
ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury
styropianu.
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W
sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacyjnych.
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy
kątownik ochronny.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju, w
którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych.
Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowej.
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. .
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jedf.1oczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą
zębatą 1 0/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy
. bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki
układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy
zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokości
2m. ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. Po
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, ij. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do
wykonywania podkładu tynkarskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności icl1 wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do
układania izolacji zgodnie z wymaganiami normy.
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np.
niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na
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przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu
polączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną. jeżeli podczas odrywania ręką
styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że
podłoże nie jest wystarczająco nośne.
Kontrola wykonania izolacji
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) -po zamontowaniu styropianu, przed
wykonaniem warstwy zbrojącej,
w odniesieniu do właściwości całej warstwy izolacyjnej (kontrola końcowa) - po wykonaniu warstwy
zbrojącej.. .
Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji.
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i warstwy izolacji są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostką obmiarową robót jest m2 ułożonej izolacji termicznej.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z
powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacji stropów stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed przystąpieniem do pokrycia
płytami izolacyjnymi.
Ogólne wymagania odbioru robót ułożenia izolacji termicznej stropów ścian:
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
-podłoża,
-jakości zastosowanych materiałów,
-dokładności wykonania poszczególnych warstw,
:.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe
należy przeprowadzić po zakończeniu robót.
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
-dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw, zapisy
dotyczące wykonywania robót termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie powinna być odebrana.
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć
cenę wykonanej izolacji,
.
-w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać ułożoną izolację (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty.
Zakończenie odbioru
Odbiór izolacji potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wykonanie izolacji termicznej ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji termicznej, która obejmuje: przygotowanie stanowiska
roboczego, .
dostarczenie materiałów,
oczyszczenie podłoża,
zamontowanie płyt styropianu,
wykonanie warstwy zbrojonej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidacja stanowiska roboczego.
.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
AT -15-3092/2003 ITB 2003
PN-C-81906:2003 PKN 2003
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z OBRÓBKAMI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST),
która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej z dociepelniem styropapą z obróbkami blacharskimi,z blachy
powlekanej rynnami i rurami spustowymi z powlekanymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000 „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,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania 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 powlekana płaska , trapezowa z rdzeniem styropianowym gr 15 cm wg normy PN61/B-10245, PN-73/H-92122.
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Blachy stalowe o grub. min 1 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.oraz trapezowa
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
– odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
– są właściwie opakowane i oznakowane,
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
– mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.
Wszystkie materiały dekarskie 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 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt
4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport :
1) blachy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane taśmą

5. WYKONANIE ROBÓT
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.:
– z płyt żelbetowych,
– z płyt styropianowych,
– z gładzi cementowej,
– z płyt twardych z wełny mineralnej,
– z desek oraz
dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów.

5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.
5.2.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu
osadzenia kołnierza wpustu.
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5.2.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.
5.2.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się
przyczyną niedrożności rur spustowych.
5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
5.2.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.
5.2.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 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 niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu,
– dla robót – Obróbki blacharskie – 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 i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbiór podłoża
8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża (deskowania),
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące 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.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę
pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 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-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 STOLARKA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1..2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
. Drzwi zewnętrzne i wenetrzne aluminiowe
Okna i dzrwi PCV
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1:5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich_wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Wbudować należy stolarkę kompletnie- wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 1016%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stólarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż
podano poniżej.
Różnice wymiarów w mm okien drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m
powyżej 1 m
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m
ościeżnicy mierzona w świetle
powyżej 1 m
skrzydło we wrębie
szerokość do 1 m
powyżej 1 m
wysokość powyżej 1 m
różnica długości przekątnych do 1m
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m
powyżej 2 m
przekroje szerokość do 50 mm
powyżej 50 mm

5
5
1
2
1
2
2
2
3
3
1
2

5
5
1
2

3
3

elementów grubość do 40 mm
1
powyżej 40 mm
2
grubość skrzydła
1
2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające,łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania _wyrobów stolarskich.
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2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony
drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SS; B.06.00.00 p.2.2.6.
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodpome farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do
gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-8190l/2002, oraz _
ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe
ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30l50:1997
2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych;
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu_ zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu i przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć -przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. ?
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1.. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy ząmocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)

Liczba punktów

Rozmieszczenie
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Zamocowań
wysokość
Do 150

Powyżej 150

szerokość
do 150
150±200
powyżej 200
do 150
150:t200
powyżej 200

punktów zamocowań
w nadprożu i progu
na stojaka
nie mocuje się
po2
po2
po2
po3
.
po2
nie mocuje się
po3
po 1
pp3
po 2
po3

4
6
8
6
8
100

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki .należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkład lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m W'j9:}kości okna, nie więcej niż 3
mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m.,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wyp nie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopili nym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST
B.O8.DO.DO.
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
okien
Luzy między skrzydłami
Między skrzydłami a ościeżnicą

+2
-1

drzwi
+2
-1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia.
6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-l0085 dla okiennej i drzwiowej, PN721B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
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- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. Rl3.0l.05 do Rl3.01.07 oraz Rl3.02.0l do
Rl3.02.06 i R13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji RJ3.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w Rl3.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9.Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane.
PN-B-lOO85:2001
PN-72/B-1O180
PN-78/B-13050 .
PN-75/B-94000
PN-B-30l50:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-8190l:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
. Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne
Pokost lniany.
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

.
.
.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ŚLUSARKA
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot" SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ślusarki .
1.2. Zakres stosowania SST. _
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. I.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu ślusarki - balustrady z stali niedrzewnej
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zą zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-ENJOO25:2002 (patrz SST B.O7.00.00)
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z
dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.03.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
.
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co .do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności,.
5. Wykonanie robót.
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- możliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny, być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowana przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w scianach budynku.
.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych.
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5.4. Powłoki malarskie powinne być jednolite. bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakości.
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z Wymaganiami dokumentacji i normami
państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
.
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego.
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie iakości wbudowania powinno obejmować: .
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spozimowania,
.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchomych,""
.
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót dla B.03.01.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych
Ilość robót określa się na. podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych: przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B. 03.01.00 jest 1 mb.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje. wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

.

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu , zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych;
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania l wymagania.
PN-75/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
B - 10.00.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
 ChodnikówI PARKINGÓW
 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej






W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości  3 mm,
na szerokości  3 mm,
na grubości  5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60
MPa.
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Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić
nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić
nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

40

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może
stanowić:
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
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Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
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 ewentualnie wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki,
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane

Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy
Boehmego
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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