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ssr 1.1

SPECYFIKACJA TECHMCZ\TA W\'KONANTIA

I ODBIORU ROBOTBUDOWLANIYCH

RoBoTY RozBrÓnrown
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

51100000 -1 Roboty rozbiórkowe
4511,1220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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l.CzęŚć ogólna
Specyfikacja techniczna doĘczy wymagań doĘcące realizacji robót ľozbióľkowych
przewidzianych do wykonania związanych z inwestycją.
Specyfikację opľacowano do zastosowania jako częśé dokumentów przetargowych
kontrałÍowych.

1.1 Nazwa nadana zamówĺeniu przez Zamawiaj ącego
Przebudowa fľagmentu budynku Przebudowa fragmenfu paľteru z kuchnią orazpzylegľymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej pľzy ul. Broniewskiego 416 w
Szczecinie, na działcę lu 2313 z obrębu 2036.

t.2 Pľzedmĺot ĺ zakľes ľobót budowlanych

W przebudowywanej części budynku w poziomie I piętľa pľojektuje się do rozbióľki wyłącznie
fragmenty ścianek działowych i poszeľzenie otwoľów w ściankach działowych. Nie zmienia się
istniejącego układu konstľukcyjnego.
Projektuje się między innymi :

o skucie okładzin ściennych zpłytekceramicznych
o demontaż instalacji wod-kan,
o demontażprzewodőw wenýlacji mechanicznej
o demontaż części instalacji c.o. wÍaz z niektórymi gľzejnikami i pionami z

uwzględnieniem pľzejścia przez stropy
o demontuż opraw i osprzętu elektrycznego
o demontażinstalacji elektrycznych
o skucie części tynków ścian w ilości około 50%
o skucie wszystkich waľstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej stropu
. uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych na ścianach kat III
o wykonanie nowych ścianek działowych murowanych gľ 12 cm
o wykonanie warstwy izolacji termicznej posadzki z twaľdych pł5rt sýľopianowych o

obniżonej chłonności wody,
. wykonanie nowych waľstw posadzkowych
o wykonanie nowych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zasilania wentylacji

mechanicznej
o wykonanie sufitów podwieszonych 

' 
na ruszcie metalowym

o obudowa instalacji wod-kan i c.o. oraz kanałów wentylacji pł5rtami GK
o wykonanie nowych okładzin ściennych z plýek glazurowanych o minimalnych

wymiarach 23x33 cm z wypełnieniem spoin wodoodporną zapÍawą do spoinowania,
które należy ułoĘć: dłuzszym bokiem poziomo,

o wykonanie paľapetów wewnętľznych z pýtek glazuľowanych
o ułożenie nowych posadzek z pŁýek gresowych o min gľ 9 mm i wymiarach min

33x33 cm z wypełnieniem wąską zaprawądo spoinowania
o ułożenie wykładziny rulonowej PCV
o szpachlowanie i malowanie suťltów farbami zmywalnymi umożliwiającymi

zmywanie powierzchni
o montaż nowej stolaľki drzrľiowej o podwyższonej odporności na wilgoó
. wykonanie nowej wentylacji mechanicznej,
. wykonanie nowej instalacji wod-kan, zwymianą pionów z pľzejściem do sąsiednich

kondygnacji _ wykonanie nowej instalacji c.o. z wymianą pionów z pľzejściem do
sąsiednich kondygnacj i

o wykonanie nowych instalacji elektrycznych z wymianą tablic rozdzielni
elektrycznych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu
elektryczneg o z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych.

. zabezpieczenie wszystkich ścian i naľoźników przed obiciem listwami
systemowymi odpornymi na uderzenia i łatwymi do utľzymania w czystości
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1.3 Wyszczególnĺenie ĺ opis pľac towaraysących i rcbót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją sT-00 częśó ogólna

Pľace towaľzJszące:

-ogrodzenie placu budowy
-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeÍl
_ustawienie rusztowań systemowych
-ustawienie ľynien zsypowych
-wykonanie osłon okien, drzułi i innych elementów
-wyw őz mateľiałów ľozbiórkowych

atakże pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania ľobót podstawowych

Robotami Ęvmczasowymi są:

-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojśó w obiekcie _ pľace będą prowadzone przy działającym
obiekcie
atalľże inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , któľe nie będą
przekazane Zamavłiającemu i usunięte po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o teľenie budowy

Zgodne ze specyťlkacją ST-00 część ogólna'

Nazwy ĺ kody gľupy' klas ĺ kategorĺi ľobót

Kodv i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

51 100000 _1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45 I 1 1 100-9 - roboty w zakresie burzenia

2. Wymagania podstawowe dotycące mateľiałów budowlanych

Nie dotyczy.

MateriĄ pochodące z rozbiórki to:

o Ctnlz betonovy, żelbetonowy iceglany zrozbieranych elementów,

o dlzwi stalowe, aluminiowe, dĺewniane

o papą piaseĘ gruz betonowy zlozbiaarlych posadzek

. nrry z twoĺzywą opaski, uszczelki - elemeĺrty demontowanych odcinków l<anallzĄi sanitamej,
metalowe elemeĺrý weĺrtyĘi mechaniczrej

o elementy z twolzywa _posadzki, listwy, Ętowniki abezpienające

3. Wymaganĺa doĘcące spľzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnĺe z założonąjakoścĺą

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 częśó ogólna.

Wykonawca powinien dysponowaó naĘpującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi,
młotami kującymi, piłą do cięcia betonu i żelbefu, odkurzaczem przemysłowym, wyciągiem
budowlanym do pionowego transpoľtu odpadów lub innym urądzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywoztl odpadów, - kontenerami do gromadzenia odpadów
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na placu budowy, rusztowaniami, dľobnym sprzętem pomocniczym.

Rodzaj spľzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące tľanspoŕu
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 częśó ogólna.
odpady naleĘ przewozić, zabezpieczone tak aby nie lvypadały w tľakcie transpoľtu i nie
zanieczyszczały śľodowiska. Zalęcany jest tľansportw szczelnie zamkniętych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach.

5. Wymagania doĘczące wykonanĺa ľobót budowlanych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Roboý prowadzió zgodnie z Rozporządzeniem Ministľa Infľastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeÍlstwa i higieny pracy podczas wykonywania
ľobót budowlanych.

Pĺzeđ przystąpieniem do demontażu elementów naleĘ zabezpieczyó znajdujące się w pobliżu
elementy, tak by rozbiórka nie stwaľzała zagrożenia dla ludzi i mienia.
Rozbiórki naleĘ prowadzić ręcznie iprzy uĘciu dľobnego sprzętu mechanicznego' prace
prowadzió szczególnie ostroź:nie z zachowaniem warunkőw bezpieczeństwa.
Wybuľzenie fragmentów ścian nośnych i samonośnych muľowanych oľaz otwoľów dľnľiowych
w ścianach nośnych i samonośnych wykonywać dopieľo po wykonaniu projektowanych
podciągów inadpĺoĘ.

Pľzed wyburzeniem ścianek działowych naleĘ upewnió się, że nie stanowią one podpaľcia
stropów
Gruz składować do taczek i tľansportowaó do ustawionych na placu konteneľów i wywozió w
miaľę postępu pľac. Stosowaó segľegację odpadów - odľębnie elementy do wykorzystania,
odľębnie W4 Bruz do wywiezienia, cegĘ dľewno, papa.

Prace należy ľozplanować: mając na uwadze nie pľzekraczanie norm doĘcących poziomu hałasu

- tzn nie prowadzió pľac w porze nocnej i wieczoľnej, nie używaó urądzeńwytwarzających
znaczny hałas ( np. silnych młotów pneumatycznych). Zakłada się ľęczne prowadzenie prac
ľozbióľkowych. Przy ľozbióľce muľów cegły, beton składowaó przenosąc je ľęcznie |ub za
pomocą taczek, unikając rzucania.Przy pracach zachowaó szczegó|ną ostľoźnośó.

Roboty ľozbióľkowe wykonywaé zgodnie z obowiązującymi normami, pľzepisami BIIP i p.poż.
orazz zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Pľace muszą byó wykonywane pod
ciąełą kontľolą kieľownika ľobót oľaz zzabezpieczeniem budowy przed wejściem osób
postľonnych lub pracowników nie uczestnicących w pľacach demontażowych w streĘ
zagroŻeniatj:
l. Roboty ľozbióľkowe powinny byó wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2.Teren, na którym pľowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, na|eĘ ogrodzió i
oznakowaó tablicami ostľzegawczymi.
3. Przed ľozpoczęciem ľobót ľozbióľkowych należy rozbierany fragment odłączyé od sieci
cieplnej, elektľoeneľgeĘcznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i
innych.
4' Do usuwania gruzu w czasie robót ľozbiórkowych naleĘ stosowaó zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe.
5. Rynny zsypowe powinny mieć, zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

5.1 Rozbĺórki elementów betonowych' żelbetowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleĘ wyznaczyé elementy pľzewidziane do
rozebrania. W pľzypadku elementów konstrukcyjnych zastosowaó ľozwi ązania
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zabezpieczające przed avłariami budowlanymi. obszar robót należy oznakowaó i
zabezpieczyó zgodnie z wymogami pľzepisów BľIP' Należy chronió przed uszkodzeniem
instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Technicznąmajązostaó zachowane .

Wyburzenia nowych otworólľ drzwiowych ' poszerzenia istniejących otwoľów,
wybuľzenia na pľzejścia pľzewodów instalacji, części ścianek działowych prowadzió
ľęcznie i przy użyciu drobnego spľzętu mechanicznego.

Przed wykuciem przejśó vłyĘczyć: tľasy przewodów. W razie kolizji skontaktowaó się z
projektantem.
Przebicia ścienne nowych otworów, poszeľzenia otworów wykonaó po uprzednim osadzeniu
belek nadpľoży .

5.2. Rozbĺóľka posadzek

Projektuje się rozbiórĘ wszystkich istniejących waľstw posadzkowych do stľopu. Po
wykonaniu odkrywek - zdjęciu istniejących waľstw, jeśli okaże się, że są one w dobrym stanie
technicznym ,skontaktowaé się zprojektantem w celu podjęcia ewentualnej decyzji o
pozostawieniu tych warstw.

5.3 Wywóz i uĘlĺzacja odpadów
odpady w kontenerach powinny byó gľomadzone seleĘwnie, tak aĘ możliwy był ich wywóz w
jednorodnych paľtiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). odpady naleĘ
uĘlizowac w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami pľawa.

5.4 Dopľowadzenĺe placu budowy do porądku
Po zakoŕrczpniu robót ľozbiórkowych Wykonawca powinien oczyśció całą streĘ objęta robotami
or az pr zyle gly fľagment.

Wykonawca winien oczyśció obszary zewnętľzre oľaz elemenĘ na których osiadł pył w trakcie
robót rozbiórkowych

Wykonawca odpowiada na własny kosztzawszelki szkody powstałe z jego winy przy pracach
ľozbióľkowych i zobowiązany jest do ich natychmiastowej napľawy na własny koszt

6. opis działań zwĺązanych z kontľolą, badanĺamĺ oraz odbioľem wyľobów i ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odnĺesĺenia

ogólne wymagania podano w specyťrkacji sT-00 częśó ogólna.BieĄcakontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie kompletności wykonania ľobót, a w tym ich zgodnośó z Dokumentacją
Projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ądanie lnspektora Nadzoru Wykonawca pľzedstawi
świadectwa utylizacj i odpadów.

7. Wymagania doĘczące przedmiaľu ĺ obmĺaľu robót

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Jednostkami obmiaľu sg:

- metr kwadratowy [m ] zryypek stropów, pokryó dachowych, elementów zb|achy,posadzek
stolaľki, metr sześcieÍmy [m ] rozebranych elementów betonowych, ścian i (rozumianych
jako objętośó zdemontowanych elementów) oÍazwryozu i utylizacji odpadów.

Cena robót obejmuje:
w pľzypadku wszystkich robót ľozbiórkowych objęých niniejsą specyťrkacją:
- wymaczenie zakresu prac,
- oznakowanieizabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
- zabezpieczenie elementów konstľukcyjnych przed awaľią,
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
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- przeprowadzenie demont uŻu, rozÄrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczr;nie podłoża po zdemontowanych elementach, przetranspoľtowanie odpadów z
miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

- w przypadku wywoan ivĘlizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca aty|izaqi,
- uýlizację odpadów,

8. opĺs sposobu odbĺoľu ľobót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

9. opis sposobu ľozliczanĺa ľobót Ęmczasowych i pľac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.
Pľace towaľzysąae i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy narealizację inwestycji.

10. Dokumenty odniesienĺa

obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej pľzepisy BIľ i ochrony śľodowiska (w tym ustawa o
odpadach i wynikające zniej przepisy szczegółowe)

LDZ.U.2013 poz2I Ustawa z dnia 14.12.2012 ľ o odpadach
Z.Dz.U.0l.118.1263 Bezpieczeństwo i higienapracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeńtechnicznych do ľobot ziemnych, budowlanych i drogowych.
3.Rozporądzenie Ministľa Pracy i Polityki Socjalnej z dniaŻľ maja 1996 ĺ. w sprawie
szczegőlnychzasad szkolenia w dziedziniebezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz.
28s)
 .Dz.U nr 47 poz.4Ol _ Rozporądzenie Ministľa Infľastruktury zdnia06.02.2003 w spľawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

opracowanie: Mgr inż. arch' M. Heigel - Kleka
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SPEÖmIKACJATECHNICZ{A WYKoNA1{IA

I oDBIoRU RoBÓT BUDoWLANIYCH

KONSTRUKCJE STALOWE

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

45262400-5Wnoszenie konstlrrkcji ze stali konsürrkcyjnej
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t.Cąśé ogólna

Specyfikacja techniczna doĘczy wymagan doĘczących rea|izacji robót konstrukcji stalowych i
przewidziaĺych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opľacowano do zastosowania jako częśó dokumentów pľzetaľgowych i
kontraktowych.

1. 1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Pľzebudowa fragmenfu budynku Przebudowa fragmenfu paĺteru z kuchnią oruzpruyle,głymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej przy ul. Bľoniewskiego 416 w
Szczecinie, nadziałcenr2313 z obľębu 2036.

l.2 Pľzedmiot ĺ zakľes ľobót budowlanych

Ustalenia zvłarte w niniejszej specyfikacji doĘcąwykonania i odbioru robót w zakľesie
konstrukcji betonowych i stalowych orazw zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach
zadana. SpecyÍikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy prry rea|izacji i odbioľze robót.

obejmują prace zvłiąz"arle z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują betony zbrojone oraznie
zbrojone í podbudowy.

W ľamach pľac budowlanych pľzewiduje się wykonanie następujących robót ze

stali zbĄeniowej A-I st3s iA-III34Gs
. nadproinz elementów stalowych walcowanych - belek typu dwuteownik ze stali St3S
o poľtale stalowe z pľoťlli stalowych walcowanych
. sfupy z dwóch I l00 řIEB

1.3 Wyszczególnĺenĺe i opĺs prac tołvartyszących ĺ ľobót tymczasowych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Prace towaľzysące:

-wykonanie niezbędnych zabezpieczeŕl
-ustawienie rusztowań systemowych
atakżę pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania ľobót podstawowych

Robotami tymczasowymi są:

-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojśó w obiekcie - prace będą prowadzone pľzy dziaŁającym
obiekcie atakłżle inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie
będąptzekazane Zamavłiającemu i usunięte po wykonaniu pľac.

1.4 Infoľmacje o teľenĺe budowy

ogólne wymagania podano w specyfikacji sT_00 częśó ogólna

Nazwy ĺ kody gľupy, klas ĺ kategoľĺĺ ľobót

Kody i nazwy ľobót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.4 .9 okľeślenĺa podstawowe
Zgodne ze specyfikacją sT:00 część ogólną atakże podanymi poniżej:
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Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineľalnych i ewentualnych dodatków
ptzechodącychprzez sito kontrolne o boku oczka kwadľatowego 2 mm.

2. Wymagania podstawowe dotyczące materĺałów budowlanych

Cement
o Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.bez dodatków

mineralnych wg nonny PN-EN I97 -I'2012 - CEM I,,32,5".
o Cement pochodący zkażdej dostawy musi byó poddany badaniom wg nonny PN-B-

04300, a wyniki ocenione wg nonny PN-B-30000.
o Nie dopuszcza sie występowania w cemencie gľudek w ilości większej ni,2Uo/o,nie

dających się rozgnieśó w palcach i nie dających się ľozpuśció w wodzie.
o Naleł każdoľazowo przeprowadzió konholę cementu przedlĘciem go do wykonania

mieszanki betonowej,obejmuj ąca:o oznaczenie czasu wiązaniawg PN-B-04300
o omaczeniazsĺiany objętości wg PN_B-04300
o Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieśó w palcach
o Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami nonny

BN-673 1 -08 i PN-B-30000.
o Każda paľtia dostaľczonego cementu musi posiadaó świadectwo jakości wrazzwynikami

pľób.

Woda
Woda powinna odpowiadaó wymaganiom nonny PN-EN 1008-1.

Za|eca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadz'ania
badan.

Stal
Do konstrukcji zastosować:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002a

o Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

o Dwuteowniki dostaľc7ane sąo długościach:

o do 140 mm - 3 do 13m,

o powyżej 140 mm _ 3 do 15 m

z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej'

Dopuszczalnakłrryizna do 1.5 mm/m

Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-IV92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza się w gľubościach 6-40 mm.

szeľokościach l60_700mm i długościach :

o dla grubości do 6 mm _ 6,0 m

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

o Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

o Bednarka wg PN-76/H-92325

o BednarĘ dostaľcza się w grubościach l.5-5 mm i szeľokościach20-200 mm w kľęgach o
masie:
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. przy szerokości do 30 mm - do 60 kg

. prry szerokości 30 do 50 mm _ do 100 kg

. przy szeľokości 50 do 100 mm - do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Własności mechaniczne i technologiczne stali

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadaó
wymaganiom podanym w PN-89/H -84023 /06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i pľętów powinna być:bez pęknięó, pęcherzy i nadeľwań.
Na powieľzchni czołowej pľętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbľojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtľącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgoĺzeliny i chľopowatości są dopuszcza|ne;
a). jeśli mieszacz-a się w gľanicach dopuszcz-a|nych odchyłek śľednicy dla walcówki i prętów
gładkich
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebľowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla pľętów o większych śľednicach.

Ęcmiki konstľukcji stalowej

Jako łączniki występują połączeniana śruby.

Do konstľukcji stalowych stosuje się:

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISo 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla śľednic 8_16 mm - 4.8-II

dla średnic powyżej l6 mm - 5.6-II

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

o toleľancje wg PN-EN 20898-7:1997

o właściwości mechaniczne wg PN_EN 20989-7:1997

o nakrętki sześciokątlre wg PN-EN-ISO 4034;2002

. właściwości mechaniczne wg PN-82^d-82054/09 _częściowo zast. PN-EN 20898-2:1.998

o podkładki okľągłe zgľubne wg PN-ISO 7091':2003

o podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/I\{-82009

Wszystkie łączriki winny byó cechowane: śruby i nďaętki wywalcowane cechy na główkach.

3. Wymagania dotyczące spľzętu ĺ maszyn nĺezbędnych lub zalecanych do wykonanĺa
ľobót budowlanych zgodnĺe z założonąjakoścĺą

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

4. Wymagĺnĺa dotyczące tľansportu

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

5. Wymaganĺa dotyczące wykonanĺa robót
Zapľojektowano nadproża w ścianach istniejących z walcowanych pľofili stalowych ze stali
st3s.
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Nad powiększanymi otworami drzwiowymi w ścianie nośnej wewnętrzrrej zaprojektowano
nadproże z dwóch profili stalowych o przekroju dwuteowym 2 x I 120HEA, które naleĘ osadzió
w bruzdach kolejno wykonanych w istniejącej ścianie
Po osadzeniu w bruzdach profile na|eĘ scalić poprzezpołączenie przewiązkami bl 8x100x300 i
w rozstawie -300mm.
Rygiel (2 I I2OHEA ) oparty ma byó na wzmocnieniach w postaci poduszek betonowych o
gľubości okďo 15cm zbrojonych #6/#6 co 5/5cm.
Nadproża i podciągi realizowaó po podstemplowaniu stropów nad parterem.
osadzone profile stalowe wiľury być, zabezpieczone antykorozyjnie o osiatkowane i
wyszpałdowane.

Portale zaprojektowano w miejscu otworów w ścianach wewnętrznych
Zaprojektowano poľtale stalowe składający się z rygli stalowych z dwóch profili stalowych
walcowanych o przekroju l240mm (Il80' 1200 i I140HEA) i słupów z dwóch I 100 HEB (1140
HEA) połączonych przewiązkami z odcinaków blach gr 8mm dla sfupów ( 10mm dla rygli)
Poľtale naleĘ wykonywać w sposób etapowy . Najpierw naleĘ osadzió słupy boczne z dwóch I
100I{EB (Il40I{EA) pďączonych przswiązkami. Sfupy opaľte mają być na istniejących ścianach
za
pośrednictwem poduszek betonowych o grubości około 15cm zbrojonych
#6/#6 co 5/5cm.
Po osadzeniu słupów , rygiel z dwóch dwuteowników mm osadzió w bruzdach w kolejno
wykonanych w istniejącej ścianie ( najpierw pľofil I osadzió z jednej strony i podbió zaprawą a
dopiero po stwardnieniu zaprawy osadzió drugi dwuteownik I z drugiej strony).
Po osadzeniu w bruzdach proÍile naleĘ scalió przewiązkami z bl. 10mm co -300mm i ściśle
podbió oraz otulió zaprawącementową na siatce rabitza.

Stosowane metody i przyrządy powinny zagwaľantowaé dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów i wykonania połączeń według z.ałączonej tabeli.

Połączenia na śľuby
_ dfugośó śruby powinna byó taka aby można było stosowaó możliwie najmniejsą liczbę

Rodzaj odchyłki Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowośó Pręty, blachownice, sfupy
części ram

0,00l dfugości
lecz nie więcej jak 10 mm

Skręcenie pręta 0,002 dfugości
lecz nie więcej niż l0 mm

odchyłki płaskości pďek ścianek
środników

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika 0,006 wysokości
Wygięcie śrođnika 0,003 wysokości

Długośó elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
pr4lłączeniowy swobodny

do 500 0r5 2r5

s00-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 Ż,5

20004000 Ż,0 4r0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16,0
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podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzió w otwóľ głębiej jak na
dwa zwoje.

o nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przy|egaé do
łączony ch powi eľzchn i.

o _ powierzchnie gwintu oľazpowierzchnie oporowe nakľętek i podkładek przed montażem
pokľyó warstwą smaru.

o -śruba w otworze nie powinna przesuwaó się ani drgaó przy ostukiwaniu młotkiem
kontľolnym.

Dokładność wykonanĺa poszczególnych elementów robót
Belki pełno ścienne
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy l7 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzyé odrzeczywistego poziomu stľopu.
Dopuszczania odchyłka w śľodku ľozpiętości zmontowanej belki w ýaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi ll750 rozpiętości lecz nie więcej niż3mm. odchyłkę naleĘ mierzyé od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż
max. l/l00h. lecz nie więcej niż l0mm, gdzieh- wysokości belki.
Dopuszczalna odchyłka końca belki wspoľnikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi l/300 długości belki

6. opis działań zwĺązanych z kontľolą, badaniami oľaz odbĺorem wyľobów i ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odnĺesienia

6.1Wymagania ogólne
ogólne wymagania pođano w specyfikacji ST_00 częśó ogólna.

Badania jakości ľobót w czasie ich ľealizacjina|eĘ wykonywać zgodnie zwýycznymi
właściwych wTwioR oraz instruk cjami zawaĘmi w Normach.

Spľawdzeniu podlega:
1) wymiary i kształt dostaľczonego materiału
2) właściwości wytľzymałościowe dostaľczonego mateľiafu
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy
prawidłowośó rozmieszczenia i wielkości otwoľów pod śruby montażowe
4 jakośó wykonania zabezpieczenia konstľukcji stalowej pľzed koľozjąaw sz.czególności
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich

W trakcie montazu sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub w elementach
2 połączenia montażowa w zakľesie ilości, średnicy i klasy wytľzymałościowej łączników
śrubowych, aw szczegőlności dokĺęcenie śrub i nakrętek.

Badania w czasie robót:
1 ) kontrola procesu oczyszczenia powierzchni
2) ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok
3) kontrola waľunków wykonywania powłok
4) kontrola procesu nakładania powłok

7. Wymagania dotyczące przedmiaľu i obmĺaľu ľobót
ogólne wymagania podano w specyfikacji sT-00 częśó ogólna

Jednostkami obmiaru są:

o szt. - dostaľczanie i montaż elementów
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8. opis sposobu odbioru ľobót budorľlanych

Zgodne ze specyÍikacją sT-00 część ogólna.

odbióľ staľ na budowÍe

odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w któľe powinien
byé zaopatrzony dostaľczony materiał Zaświadczpnie to powinno zawieraó:
a) znakwýwóľcy,
b) wielkośó

c) gatunek stali

odbĺorcm podlegają:
odbiór po ustawieniu elementów konstľukcji w położeniu docelowym,
Do odbioru Wykonawca przedstawi lnspektoľowi nadzoru dokumenty okľeślające parameĘ
zastosowanych mateľiałów .

Gotowośó do odbioru zýaszaWykonawca wpisem do dziennika budowy .

odbiór powinien polegaó na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiaľów konstrukcji
Prawidłowości opaľcia konstľukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Pľawidłowo ści złączy między elementami konstrukcji
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Zabezpieczenie antykoľozyj ne

ocena wykonanĺa elementów lub konstrukcjĺ ĺ zabezpĺeczenia anĘkoľozyjnego
l) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadąwynik dodatni, naleĘ uznaé wykonanie
robótzawłaściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdznń da wynik ujemny,
naleĘ uznaó całośó robót albo tylko ich częśó za wykonane niewłaściwie.
2)W razie uznania całości lub części robőt za wykonane niewłaściwie naleĘ ustalió, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych
zagażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiaj ą j ej użýkowanie godnie z
przemaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użýkowanie
zgodnie zprzeznaczoniem powinny byó rozebrane oraz ponowrrie wykonane w sposób
prawidłowy oraz pľzedstawione do odbioru.
4)Badania odbiorowe powłok malaľskich :

Po wyschnięciu powłoki malaľskiej naleĘ sprawdzió na zgodnośó z dokumentacja
projektową oraz specyfikacja techniczną:
Wygląd powierzchnipoprzezocenę wzľokową pod kątem jednolitości barwy , siły Ęcia i takich
wad jak dziuľkowanie , zmarszczonie , krateľowanie , pęcherzyki powietrza , niszczenie spękania
zacieki
Właściwości powłoki takich jak : gľubośé ,pÍzyczepnośó i porowatość badanychpĺzy użyciu
przyrądów i metod podanych w dokumentacji pĄektowej zgodnej z odpowiednimi noľmami
Grubośó powłoki bada się metodami nieniszsącymi zgodnie z PN-EN ISo 2808:2000lub PN-
EN ISO 2178:1998
Prcyczepnośó powłoki do podłoż:a i pľzyczepnośó międzywarstwową bada się
metodami niszcącymi zgodnie z PN_EN |So 4624:2004lub PN-EN ISo 2409:1999

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawió następujące dokumenty:
Zaświadczenia (atesty) jakości użyých materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy doĘcące wykonanych ľobót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacj i potwierdzone przez nadzór
techniczny, o ile miaĘ miejsce
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9. opĺs sposobu ľozlĺczanĺa ľobót tymczasowych ĺ pľac towaľzyszących
Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.
Pľace towaľzyszące i ľoboý tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozlicz.aniu i stanowią integľalne zobowiązaĺlie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakľesie zawartej umowy naľealizację inwestycji.

10. DokumenĘ odnĺesĺenĺa
Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólnaoraz'

Normy

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-87^d-0425 1 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatośó
powierzchni. Waľtości liczbowe paľametľów.
PN-77/I\Ą-82 002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77^d-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtll i pďożenia.
PN-77/I\{-82008 Podkładki spręĘste.
PN_79lI\d_82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
PN-78/I\{-82005 Podkładki okľągłe zgrubne.
PN-84/t\d_82o54lol Śruby, wkľęty i nakrętki. Stan powieľzchni.
PN-82/I\Ą-82o54l02 Śruby, wkręty i naĘtki. Tolerancje.
PN-82Ad-82O54/o3 Śruby, wkľęty i nakľętki. Własności mechaniczne śrub
i wkrętów.
PN-82A{-82o54l09 Śruby, wkręty i nakľętki. Własności mechaniczne nakrętek
PN_85^d_82 1 0 1 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/N/ĺ-82 1 44 Nakrętki sześciokątne.
PN-86^d-82 l 53 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN_83^d-82 l 7 l Nakľętki sześciokątne powiększone do połączeŕl
spľężanych.
PN-6 l 

^d_823 
3 1 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

PN-9 1 /Ivĺ-823 4 l Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem kľótkim.
PN-91/1\Ą-8B42 Śruby y pasowane zełbem sześciokątnyľnz gwintem długim.
PN_90/H-01l03 Stal. Półwyľoby i wyľoby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal węglowa konstľukcyjna zwykłej jakości ogólnego
stosowania. Gatunki.
PN-EN 10025.'2002 Wyľoby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN_84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty
i kształtowniki walcowane na goľąco

opracowanie: Mgľ inż. arch. M. Heigel - Kleka
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SPEC].FII<ACJA TECHMCZI\TA M I ODBIORU

RoBÓTBUDoWIÁNIYCH

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

45262500 -6 Roboty murarskie

sPEcYľIKÁcJA czĘść BUDoWLÁNA - DoMPoMocYsPoŁBczNBJ



22

SPECYFIKACJA czĘśĆ BrrDowLANÁ _ DoM PoMocY sPoLEczNEJ



23

l.Częśé ogólna

SpecyÍikacjatechnicznadotyczy wymagań doĘczącychrealizacji ľobót muľaľskich
ptzewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako cąśé dokumentów przetargowych i
kontľaktowych.

1. 1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamałviającego
Pľzebudowa fľagmenfu budynku Przebudowa fragmeľrtu paľteru z kuchnią oraz przyle,głymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej przy ul. Broniewskiego 416 w
Szczecinie, nadziałcenr2313 z obrębu 2036.

1.2 Pľzedmĺot i zakres ľobót budowlanych

W ľamach pľac pľzewiduje się wykonanie następujących ľobót :

Ściany nośne wykonać, jako murowane z ceýy pehe1 na zaprawiemin 5MPa
Sciany działowe wykonaó jako muľowane z cegly ceramicznej kratówki na zaprawie min SMPa.

1.3 Wyszczególnienĺe i opĺs pľac tołvarryszących ĺ ľobót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna.

1.4 Informacje o teľenie budowy

Zgodne ze specyfikacją ST_00 częśó ogólna.

Nazwy Í kody gľupy' klas ĺ kategoľĺĺ ľobót

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

45262500 -6 Roboty muľarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczące mateľiałów budowlanych

2.1
Cegła budowlana pďna

klasy 15 przemrrrowania, zamurowania _ściany wewnętrzne
Powinna odpowiadaó normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegĘ na budowie ĺaleĘ sprawdzió
zgodnośó klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.

Dopuszczalne odchyłki wymiaľowe cegĘ pełnej wynoszą odpowiednio: a 7mm dla dfugości, +
5mm dla szerokości, * 4mm dla grubości

. Wymiary I:250 mm, s :120 mm, h: 65 mm

. Masa 4,04,5k9.

. Dopuszczalna ilośó cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych

. Nasiąkliwośó nie powinna byó większa od 160/o.

. v/ytrzymałośó na ściskanie 15 Mpa.

. Odpomośó na dziďanie mrozu po 25 cyklach zamnżĺniado - 15 C i odmľazania - brak
uszkodzeń po badaniu

Cegła kľatĺówka klasy klasy 100
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cegła kľatówka_ ceýątypu D o rombowych otworach prostopadĘch do podstawy, produkowana
w czterech wyniarach:

- wymiary - K-l - 6,5xl2,x25,0 cm;K-2- I4,0x12,0x25,0 cm;K-2,5 - 18,8x12,0x 25,0 cm;
K-3 - 22,0xI2,0x25,0 cm.

- masa 2,3 -2,9k9
- nasiąkliwość nie powinna byó większa od20%.

- Wytľzymałośó na ściskanie 10 Mpa.

_ odpomośc na działanie mľoz'l po 25 cyklach zamĺażniado - 15 C i odmrazaĺlia _ brak
uszkodzeń po badaniu

2.2. 7,apr awy budowlane

Maľka i skład zaptaw powinny byó zgodne z wymaganiami normy PN-90/B_l450l ,,Zaprawy
budowlane nłłykłe" Rozľóżnia się zapľawy pľodukowane fabrycznie orazzaprawy produkowane
na budowie.

Pľzygotowanie zapraw do ľobót muľowych powinno byó wykonywane mechanicznie.

Zaprawę naleĘ przygotowaó w takiej ilości, aby mogła byó wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naleĘ stosowaó piasek Ízęczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo_wapiennej na|eĘ stosowaó cement portlandzki .Za zgodą
Inspektora nadzoru można stosowaó cement z dodatkiem żuż|alub popiołów lotnych 25 i35
oľaz cement hutniczy 25 pod waľunkiem, że tempeľatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowaniaz,apraw nie będzie niższa niż +5oc.

Cement ilg PN-EN 197-l'2012 - CEM | ,,32,5'0.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosowaó zazgodą InĘnieľatylko wtedy' gdy badania laboratoryjnewykaĄjego przydatnośó
do ľobót.
Do zapraw cementowo-wapiennychnaleĘ stosowaó wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twoľzyó jednolitą
ijednobaľwną masę' bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy z,apraw naleĘ dobieľaó doświadczalnie, w zależności od wymaganej maľki
zaprawy orazrodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999

Przyporądkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zapÍawy
powinno byó zgodne z zakľesem wýrzymałości podanym w tablicy:

Zal<ĺes zmian wyhzymałości prz1pisany maÍce zapraw

Klasa zaprawy 'V,ĺýrzy małośó średnia [MPa] Zakĺ es zmian wyhzymałości

w trakcie badania MPal
M1

M2

M5

M10

M20

1

2

5

10

20

od 1.0 do 1.5

od 1,6 do 3,5

od 3,6 do 7,5

od7,6 do 15,0

od 15,1 do 3
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Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom noľÍny PN-EN 1008-l

3. Wymagania dotyczące spľzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnĺe z założonąjakością

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Roboty możma wykonaó przy użyciu dowolnego typu spľzętu zaakceptowanego ptzez

Inspektora nadzoru.

Do ľobót uŻywa się m. in' kielni, czerpakamuľaľskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka,
mieszadła

4. Wymagania doĘczące transpoľtu
ogólne wymagania podano w specyfikacji sT-00 częśó ogólna.

. Cement i wapno suchogaszone workowane moimaprzewozió dowolnymi śľodkami
transpoľtu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

. Podczas tľansportu materiĄ powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą statecmości.

5. Wymaganĺa dotyczące wykonanĺa ľobót budowlanych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Wymagania ogólne:

- Mury na|eĘ wykonywaó waľstwami, zzachowaniem prawidłowego wiązania i gľubości spoin,
do pionu i sznuľa, zzachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otwoľów.
- Mury na|eĘ wznosió możliwie ľównomiernie na caĘ ich długości. W miejscu połączenia
muľów wykonanych niejednocześnie naleĘ stosowaó stľzępia zazębione końcowe.
- Cegb układane na zaprawie powinny byó czyste i wolne od kuľzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okľesie letnim, naleĘ cegĘ pľzed ułożeniem w muľze polewaó lub moczyó
w wodzie.
_ Wnęki i bruzdy instalacyjne na|eĘ wykonywaó jednocześnie zewznoszeniem murów.
Mury gľubości mniejszej niż l ceýa mogą byó wykonywane ptzy temperaturze powyżej OoC

Muly z cegĘ pełnej

Spoiny w murach
-l2 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gľubośó nie powinna przekłaczaó 17

mm, a minimalna lOmm
-lOmm w spoinach pionowych podfuĺ:nych i poprzecznych, przy czym gľubośó maksymalna nie
powinna przekłaczaó 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny byó dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach pľzewidzianych do tynkowania
nie naleĘ wypełniaó zapÍawą spoin przy zewnęttznych licach na głębokości 5 -l0 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych:

Liczba cegieł ut5Ąch w połówkach do murów nośnych nie powinna byó większa ĺiż 15%

całkowitej liczby cegieł.
-jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i ľozbiórkowa), naleĘ
przestrzegaé zasady, ze każda ściana powinna byó wykonana z cegly jednego wymiaru.
-Połączenie murów sĘkających się pod kątem pľostym i wykonanych z cegieł o grubości
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różniącej się więcej niż o 5 mm naleĘ wykonywać na stľzępią zazębione boczne.
6. opis działań zwĺązanych z kontľolą, badanĺamĺ oľaz odbĺorem wyľobów i ľobót
budowlanych w nawĺązaniu do dokumentów odniesĺenia

ogólne wymagania podano w specyfikacji sT-00 częśé ogólna.

6.l Przy odbioľze cegły' bloczków naleĘ pľzepľowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach zzamówieniem i wymaganiami
stawianymi w Dokumentacj i Proj ektowej,
_ próby doraźnej przez og|ędziny, opukiwanie i mieľzenie:
- wymiarów i kształtu cegły'
_ liczby szczerb i pęknięć'
- odpoľności na uderzenia,
- przełomu ze zyłrőceniem szczególnej uwagi na zawaľtośó margla' W przypadku niemoż:ności
określeniajakości cegly przezpľóbę doraźnąna|eĘ jąpoddaó badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy ).

6.2.Zaprawy,

W pľzypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, na|eĘ kontrolować jej maľkę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej noľmie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny byékażdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badanie pľawĺdłowoścĺ wykonania konstľukcji muľowych

Spľawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiaľów, grubości murów oraz
wymiarów otworów naleĘ przeprowadzaé ptzezporównanie muľów z
dokumentacjątechniczną i stwierdzenie prawidłowościprzezoględziny zewnętrzne i
pomiaľ.

Spľawdzenie pľawidłowości wiązania murów. połączeń, ułożenia nadpľoży i osadzenia
oścież:nic na|eĘ przeprowadzaó w tľakcie wykonywania ľobót prz.ez og|ędziny
zewnętrzne i pomiaľ na zgodnośó z wymaganiami podanymi w normie.

Spľawdzenie elľubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadz.ać:w trakcie wznoszenia
murów i po ich ukończeniu. W pľzypadkach gdy oględziny nasuwają wąĘliwości, czy gľubość
spoin nie została przekroczona,naleĘ wykonaó pomiaľ dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem zpodziałką milimetrową i określió grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-1 0020.

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości kľawędzi naleĘ przsprowadzaé
przez przykłađanie do powierzchni muru i do kľawędziłaĘ kontľoli dfugości 2 m orazprzez
pomiaľ wielkości prześwitu mięđzy łaĘ a powierzshnią lub krawędzią muru z dokładnością do
1mm.

Sprawdzenie pionowości powieľzchni i krawędzinaleĘ przeprowadzać, pionem muraľskim i
prrymiaľem z podziałĘ mil imetrową.

Sprawdzenie poziomowości warstw na|eĘ przeprowadzaó poziomnicą i łatą kontľolną lub
poziomnicą wężową.

Dopuszczalne odchyłkĺ wymiaľów dla muľów przyjmowaó wg poniższej tabeli.
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Lp. Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)

zcegły l pustaKÖW
ceramicznych

z bloczl(lw
betonowych

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

1 Zwichrowania i skzylľienia powiezchni
murór,u

na ďugości 1m

na cďej powiezchni ściany pomieszczenia

3

10

6

20

4

2. odchýenie od pĺonu powiezchni i krawędzi:

na wysokoŚci 1m

na wysokości 1 kondygnacji

na wysokości ściany

3

6

20

6

10

30

3

6

15

3. odchylenia od kierunku poziomego gÓmej
powiezchni każdej warstvqy muru:

na ďugości 'l m

na cďej dfugości budynku

2

15

2

30

2

30

4. odchylenia od kierunku poziomego gómej
powiezchni każdej warstvyy muru:

na długoŚci 1m

na całej ďugości budynku

2

't0

2

20

odchylenia pzecinających się powierzchni
muru od kąta pzewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego):

na ďugoŚci 1m

na cďejdfugościściany

3 6 10

30

6. odchylenie wymiarów otworów w świetle
ościeży dla otworów o wymiarach:

do '100 cm szerokośl

wvsokoŚl

+6, -3

+15, -10

+6, -g

+í5' -10
r10

powyżej 100 cm szerokoŚl
wysokoŚl

+'t0, -5

+15, -10

+10, -5

+15, -10

ocena wyników badan. Jeżeli badaniapľzewidziane normie daĘ wynik dodatni, wykonane
ľoboty murowe należy vznaé z,az9odne zwmaganiami noľmy. W przypadku gdy chociaż
jedno zbadań dało wynik ujemny, całośó odbieľanych robót murowych lub Ęlko ich części
na|eĘ uznaó zaniezgodne zwmaganiami normy

W przypadku uznania całości lub części ľobót murowych z.aniezgodne z wymaganiami nonny
komisja pľzepľowadzająca badania powinna ustalió, czy w danym pľzypadku stwieľdzone
odstępstwa od postanowień normy zagĺażająbezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające
bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające okľeślonym w pľojekcie założeniom
funkcjonalnym, powinny byó ľozebÍaĺe oraz ponownie wykonane w sposób pľawidłowy i
przedstawione do badan.

7. Wymagania dotyczące pľzedmiaľu i obmiaľu ľobót
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Jednostką obmiaľową robótjest m2 (metľ kwadratowy) powierzchni . Z obmiaľu ścian
wewnętľzrych i zewnęhnrych potrąca się:
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-wszystkie otwory i wnęki o obj' powyżej 0,05m
-częśé konstrukcji betonowych i żelbetowych obmuľowanych przy kubatuľze ponad 0,0l m3].

Cena robót obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotow awcze,
-dostaľczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie ścian, naĺoĘ
-ustawienie i rozebľanie pohzebnych rusztowań
-uporądkowanie i oczys zczenie stanowiska pÍacy z ľesztek mateľiałów,

-badania i pomiary.

8. opis sposobu odbĺoľu robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

odbiór robót murowych powinien się odbyó pľzed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru ľobót muľowych powinny stanowió następujące dokumenty:
a) dokument aĄ a techniczĺa,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości mateľiałów i wyrobów dostaľczonych na budowę,
d) pľotokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokoły odbioru mateľiałów i wyľobów,
f) wyniki badań laboľatoryjnych, jeśli takie byĘ zlecane pľzez budowę,

9. opis sposobu ľozliczanĺa robót Ęmczasowych ĺ pľac towaľzysących
Zgodĺe ze specyfikacją ST_00 częśó ogólna.
Prace towaľzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązłľnie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakĺesie zawaĺtej umowy narealizację inwestycji.

10. DokumenĘ odnĺesĺenia
1) Normy:

PN- 8 5/B _04 5 00 Zapr awy budowlane. B adanie cech ťtzy cnly ch
i wýrzymałościowych.
PN-90/B- 1 4 50 l Zaprawy budowlane nłłykłe.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe zcegly. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN_EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, 7Aprary izaczynu. Cąść,3: Domieszki do
7aptaw do murów. Definicje, wymagania, zgodnośó, oznakowanie i etykietowanie
PN-B- 1 205 0 : l 996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-EN 413-2:1998 Cement muraľski. Metody badan
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1'97-l:2002 Cement. Częśé 1: Skład, wymagania i kľyteria zgodności
doĘ cące cementów powszechnego użytku
PN_EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Częśé l: Definicje, wymagania
i kľyteľia zgodności
PN-EN 480-l:1999 Domieszki do betonu, zaprary izaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-EN 998-2:2004 Wymagania doýcące zapÍaw do murów. Część:2z Zaprawa
muraľska
Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano_montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady l988 r.
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ssr 1.4

SPEÖru'IKACJA TECHMCZNA W
I oDBIoRU RoBÓT BUDoWLANIYCH

TZOL ACJE PRZE C IWWIL GO C IOWE
Kodv i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45320000-6 Roboty izolacy'ne
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l.Część, ogólna

Specyfikacja techniczra doĘczy wymagań dotycące realizacjiizo|acjiprzeciwilgociowych
ptzewidzianych do wykonania zwiyanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część: dokumentów pľzetaľgowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówienĺu przez Zamawiającego
Przebudowa fragmeĺrtu budynku Pľzebudowa fľagmentu parteru z kuchnią orazpruyległymi

pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej przy Lil. Broniewskiego 416 w
Szczecinie, nadziałcenr2313 z obrębu 2036.

1.2 Pľzedmĺot ĺ zakľes ľobót budorvlanych

W ramach prac pľzewiduje się wykonanie następujących izolacyjnych :

o Izo|acje wewnętľzre podposadz,kowe z płynnych folii uszczelniających

1.3 Wyszczególnienie i opis pľac tołvarryszących i robĺót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją ST_00 część ogólna

1.4 Infoľmacje o teľenie budorvy

Zgodne ze specyťlkacją sT-00 częśó ogólna.

okľeślenĺa podstawowe
Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna,atakże

Nazwy i kody grupy' klas ĺ kategoľii ľobót

Kody i nazwyrobót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45320000-6 Roboty izolacýne

2. Wymagania podstawowe doĘczące mateľiałów budowlanych

nnPĘnna folia''
baza-zawiesina tworzyw sztucznych lub mieszanka cementów z dyspeľsją zŻywic syntetycznych
gęstośó ok l,2 _ 1'6 kďdm3, konsystencja -póĘłynna, wydłużenie względne przy max. sile
tozciągającej >= l 00Yo,
wodoszczelna -brak przecieku pľzy ciśnieniu do 0,5MPa,
przyczepnośó do podłoż:a betonowego >= 0,5 Mpa

Przykładowa izolacja - 2 x Saniflex (firmy,,SCHOMBURG''), Superflex 1 ( fi ľmy
Deitermann), cL 50 Íiľmy Ceľesit i równoważne, spełniające podane powyżej paľameĘ,

3. Wymagania doĘczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z zalożonąjakością

ogólne wymagania podano w specyťrkacji ST_00 częśó ogólna.

4. Wymagania dotyczące tľanspoľtu
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
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ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Pľzygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolację powinien byó tľwĄ' nieodkształcalny i pľzenosió wszystkie działające
nan obciązenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna byó równa, czysta i odpylona.
c)KľawędzienaleĘ sfazowaó (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokľąglió.
d)Nale:ży zbić wystające resztki z,apraw, kľawędzie na|eĘ oczyścić z gruzui ziemi. Mleczko
cementowe, resztki zapÍary i inne obniżająceprzyczepnośó części naleĘ usunąó zcałej
powieľzchni za pomocą odpowiedni ch narzędzi np' ľęcznej szlifierki
Jeśli podłoże jest pyliste, wykonane zmateriałów gipsowych lub pochodnych należy je
przeszlifowaó i odpylić. Powieľzchnie chłonne powinno się jeszcze zagruntowaó. Na nowych
podłożach mineľalnych takich jak betono tynk cementowy i cementowo-wapienny prace moźna
ĺozpocąé dopieľo po 3 - 4 tygodniach od wykonaniapodłoża

Gruntowanie podkładu
Wg instľukcji producenta, prepaľat będący cąścią systemu materiału uż;ĺ;ej izolacji

Wykonanĺe ĺzolacjĺ
Folię nanosimy cienką warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Po czasie podanymprzez
producenta czynnośó na|eĘ powtórzyó. W miejscu przebiegu pľzerw dylatacyjnych orazptzy
łączeniu ścian i posadzek dodatkowo na|eĘ zastosowaó taśmy i kołnierze uszczelniające
.Nakładając masę ma taśmę uszczelniającą,narożs pionowe lub poziome,naleĘ pozostawió na
środku wolny pas o szerokości co najmniej l cm zkużdej stľony. Umożliwia to późniejsze
swobodne rozciąganie się taśmy pľzy ruchach podłoża. Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywaó
po odpowiednim pľzeschnięciu popľzedniej. Jeśli podłoże jest naľażone na bardzo intensywne
działanie wilgoci trzeba nałoĘ ć, trzecią warstwę folii

ó. opis dzĺałań związanych z kontrolą, badanĺami oľaz odbĺorem wyľobów i ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesĺenia

ogólne wymagania podano w specyťrkacji sT:00 częśó ogólna.

MateriĄ:
Wymaganajakośó mateľiďów izolacyjnych powinna być potwierdzonaprzezproducenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontľoli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem
odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
pľojektową oraz sprawdzenie właściwości techniczrych ých materiałów z wystawionymi
atestami wýwóľcy. W przypadku zastĺzeżeń co do zgodności mateľiafu zzaświadczeniem o
jakości wystawionymprzezproducenta powinien byó on zbadany zgodnie z postanowieniami
nonny . Nie należy stosowaó również materiałów przetenninowanych (po okresie
gwaĺancýnyn).

Czynności spľawdzając e przy odbiorze

Sprawdzanie pľawidłowości spadków i szczelności pokrycía , wykonania izolacjiposadzek
pomieszczeń moĘch głównie w miejscach narażonych ĺazaftrymywanie się wody (np' koryta,
załamania, miejsca styku ze ścianami . Pľzeprowadza się je bezpośľednio po po podđaniu miejsc
sprawdzenia działaĺlu strumienia wody przez okres nie lĺľótszy ruż 15 min. i obserwowanie czy
woda nie zatrryma1e się na powieľzchni lub czy rueprzentkaprzezníe i nie tworzy zacieków.
Zau:ważone usterki naleĘ oznaczyé w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po
wyschnięciu
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7. Wymagania dotyczące przedmiaľu i obmĺaľu ľobĺót

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Jednostką obmiaľową ľobót jest m2 (metr kwadľatowy) powieľzchni zaizolowanej

Cena robót obejmuje:
- zapewnienie wszystkich cąrnników produkcj i,
-przygotowan ie i oczy szczenie podłoża
-zagruntowanie podłoża
-wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-uporądkowanie stanowiska PrŇY,
-badania i pomiary.

8. opĺs sposobu odbĺoľu robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją ST:00 częśó ogólna.

9. opis sposobu ľozliczania ľobót tymczasowych ĺ pľac towaľzyszących

Zgodne ze specyfikacją ST:00 częśó ogólna.
Pľace towaľzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rczliczaniu i stanowią integľalne zobowięanie Wykonawcy wobec
Zamavłiającego w zakresie zawartej umowy narcalizację inweĘcji.

10. DokumenĘ odniesienia

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-2400 0:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002: 1 997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003 : 1 997 Asfaltowa emulsj a kationowa
PN-B-2400 4:1, 997 Masa asfaltowo-aluminiowa

opracowanie: Mgr inz. arch. Maľta Heigel - Kleka
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)

SST 1.5

SPEC\TIKACJA TECHMCZ}.{A WYKONA}..{IA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANIYCH

TYNKI I oKŁADZINY
Kod}'i nazwy robót budowlan}'ch wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

4541O0O0-TTynkowanie
45432111-5 Kładzeniewykładzin elastycznych
45 43221 0 -9 Wykładanie ścian

4 5 43 1200 -9 Kładzenie glazlĺy
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l.Częśó ogólna
Specyfikacja techniczna doýczy wymagan dotycących rea|izacji ľobót tynkarskich i okładzin
ptzewidzianych do wykonania , zvłiązanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako cąść: dokumentów pľzetargowych
kontraktowych.

1. 1 Nazwa nadana zamówieniu pľzez Zamawĺającego
Przebudowa fragmentu budynku Pľzebudowa fragmentu paľteru z kuchnią oĺazpĺzylegľymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej pruy ul. Broniewskiego 416 w
Szczecinie, na działce nr 2313 z obrębu 2036.

l.2 Pľzedmiot ĺ zakľes ľobót budowlanych

W ľamach pľac pľzewiduje się wykonanie następujących ľobót :

- Tynków cementowo_wapiennych, gipsowanych i szlifowanych
- okładzin ściennych ztworzywa

1.3 Wyszczególnĺenie ĺ opis prac towarryszących i ľobót tymczasowych

Zgodne ze specyÍikacją ST_00 częśó ogólna.

1.4 Infoľmacje o teľenie budorvy

Zgodne ze specyfikacją sT-00 częśó ogólna.

Nazwy ĺ kody grupyn klas i kategoľiĺ ľobót

Kod}'i nazwy robót budowlanvch wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410O00-TTynkowanie
45432111-5 Kładzeniewykładzin elastycznych
4543221 0 -9 Wykładanie ścian
45 43 1, 200 -9 Y.ładzenie glazlxy

okľeślenia podstawowe

Podłoże - powieľzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się w1pľawę.
Podkład - warstwa ochĺonna lub wyrównującanałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
Masa Ęnkaľska _ masa otrzymywanaprzęz zaľobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wýworzona na budowie
Sucha mĺeszanka Ęnkaľska - mieszanka spoiw mineralnych,wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmeĺtów,przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
Głađź gĺpsowa - nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub - wielowarstwowa o
łącznej grubości nie pľzekľaczającej 2-l5 mm

2. Wymagania podstawowe dotyczące mateľĺałów budowlanych

ogólne wymagania doĘczące mateľiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00

''Wymagania ogólne''

Woda
Woda powinna odpowiadaó wymaganiom nonny PN_EN l008-l
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Piasek
według PN_EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003l AC:2004,
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawieľaó domieszek oľganicznych,
_ mieó fľakcje różnychwymiarów, a mianowicie:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
-piasek średnioziaľnisty 0,5-1,0 mm,
Do spodnich waľstw ýnku należy stosowaó piasek gľuboziarnisty, do waľstw wieľzchnich -
średnioziaľnisý

Zaprawy budorvlane cementorľo_wapienne
Wg PN-90 ĺB-l 450L . Zaprawy budowlane zvłykłe

Zaprawy - gotowe mieszanki lub wýwarzane na placu budowy.

Suche mieszankĺ Ęnkaľskĺe przygotowane fabrycznie powiĺĺry odpowiadaó wymaganiom
nonny PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla kużdego rodzaju tynku
powinna byó dostaľczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy
Marka i skład zeptaw powinny byó zgodne zwymaganiami noľmy. Pľzygotowanie zapraw do
ľobót murowych powinno byó wykonywane mechanicanie. . Zaptawę naleĘ pľzygotowaó w
takiej ilości, aĘ mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 'w tj. ok. 3

godzin.
Masy tynkaľskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadaó wymaganiom nonny PN-B-
101 06:1997,PN-92/B-0 1 302 lub aprobat technicznych.

Zĺprawy wykonywane na budowÍe
Do zapraw tynkarskich naleĘ stosowaó piasek rueczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleĘ stosować cement portlandzki z dodatkiem fużllalub
popiďów lotnych 25 i35 oraz cement hutniczy 25 pod waľunkiem, że tempeľatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili uĘcia7ApÍaw nie będzie niższaniz*SoC. Cement wg PN-EN l97-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych na|eĘ stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kÍóre powinno tworzyó jednolią i
jednobaľwną masę' bez grudek niegaszonego wapna iz.anieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy ?"apraw naleĘ dobieľaó doświadczalnie, w za|eżności od wymaganej marki
zapÍavły oruzrodzĄu cementu i wapna.
Wymagania dla wapna określone są w noľmie PN-EN 459-l:2003.

Wykładzina ścĺenna z tłvotzywl
okładzina z tworzywa - homogeniczra lub heterogenicna
Użýkownikiem

kolor do uzgodnienia z

Wykładzina homogeniczna wg EN 15102 - grubośó min. l,3 mm, zabezpieczona poliuretanem,
odpoľna na działanie środków dezynfekcyjnych,
Wykładzina heteľogenicma_ nłłar:ta, wielowarstwowa wykładzina ścienna grubośó min. l,5 mm
, wg EN I5I02,wg EN 14644-I Klasa 1, GMP klasaA

Płytki ceramĺczne

PN-EN L44II:201'3-04E Pb/tki ceramiczne. Definicje, klasyÍikacja, charakÍerystyki, ocena
zgodności i znakowanie -
Nasiąkliwość wodna_grupa I ( < 3%) lubll a ( między 3 a 6%)
-Różnice w długości boków w ľamach jednej paczki Ąo 0,5%o dfugości boku
-Y:ĺzywima -do 0,5o/o długości boku lub długości pľzekątnej (w zależności od tego jak ptzebiega
lłzywima)-9í%p$ekmusispełniaózałożeniaestetycznewzoru
-Kolor iwzót do ustalenia na miejscu -baľwy jasne
-Pb/tki gładkie, półmatowe_wymiarach ok 30x 60 cm,20 x 50
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Klej do układanĺa pĘtek
Kompozycje klejące do mocowania pýek muszą spełniaó wymagania nonny odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007
Przyczepnośó pocątkowa > 0,5 N/mm2
Czas otwarly: przyczepnośó > 0,5 N/mm2po czasie nie krótszym niż20 min

Zaprawa do spoinowania
Wg PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pýtek -Wymagania' ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru okładziny ściennej.

3. Wymaganĺa doĘczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
ľobót budowlanych zgodnie z założonąjakością

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 część ogólna.

Roboty moźnla wykonaó przy użyciu dowolnego typu spľzętu zaakceptowanegoprzęz
Inspektora nadzoru. .

Do robót uĘwa się m. in. kielni, czerpakamuľarskiego, pionu, poziomicy, kątownika,

, mieszadła, przecinaľki do pĘrtek .

Mieszanie zapÍawy wykonywanej na budowie powinno się odbywaó wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu

39

młotka

4. Wymagania doĘczące tľanspoľtu
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

o Cement i wapno suchogaszone woľkowanemożnaprzewozié dowolnymi śľodkami
tľanspoľtu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem..

o Podczas tľanspoľtu materiały powinny byé zabezpieczone pľzed uszkodzeniami lub
utratą stateczrości.

5. Wymaganĺa doĘczące wykonania ľobót budowlanych
5. 1 . oGlĹNE ZASADY WYKoNIYIVANIA TYNKÓW
a)Przed prrystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byó zakoÍlczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacýne podtynkowe' zamlľowan e przebicia ibruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
c) Ęnki naleĘ wykonywaó w tempeľaturze nie niŻszej niz*5oC pod warunkiem, że wciągu doby
nie nasĘpi spadek poniżej 0oC. w niższychtemperaturach moźna wykonywaó tynki jedyniepÍTy
zastosowaniu odpowiednich śľodków zabezpieczających, zgodnie z"WyĘĺcznymi wykonywania
ľobót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur''.

5.2. PRzYGoTowÄNIE PoDŁożY
5.2.1. Spoiny w muľach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zapÍawą spoin pľzy
zewnętrznych licach na głębokości 5J0mm. Bezpośľednio przed Ęnkowaniem Podłoże na|eĘ
oczyśció zkutzu szczotkami oraz usunąó plamy zrdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji
tłusých moźma usunąó przez zmycie I\Yo roztworem szaľego mydła lub przez wypalenie l*pą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoźa naleĘ nłłilĘć: wodą

5.2.2. Podłoże pod gładzĺe gipsowe

Podłoża powinny byó równe, mocne, jednoľodneo równomiernie chłonące wodę,
szoľstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięó. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna byó wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nieľówności podłożanaleĘ skuó lub zeszlifowaó.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłożanaleĘ naprawić z,aprawącementową lub
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specjalnymi masami naprawczymi, na któľe wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smaľami, olejami, bitumami, farbami naleĘ usunąó,
zmywając odpowiednimi pľeparatami odtłuszczającymi albo stosując śľodki mechaniczne
(np. piaskowanie).
ZpodłoĘ naleĘ usunąó warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być: zabezpieczone
anĘkorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo_kaľtonowych powinny mieć zaszpachlowane sĘki
płyt i wkľęty mocujące.
Podkłady z ýnków zwykĘch powinny spełniaó wymagania PN_70IB_10100'
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczľrej -odmiany i
kategorii Ęnku podkładowego

5.3. wYKoI\ľYwAnľIA TYNKlw zwYKŁYcH CEMENToWo_WAPIENNYCH

5.3. WYKoNYWANIA TYNKÓW TRlJwARsTwowvcH.

5.3.1. Ęnk trójwarstwowy
powinien być wykonany zobrzvtk| naľzutu i ýadzi. Naľzut tynków wewnętrznych należy
wykonaó według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź
-Grubośó tynków gipsowych (ýadzi gipsowych) wynosi od0,2 do 1,5 cm.
Pľzy wykonywaniu tynków naleĘ bezwzględnie przestrzegać instľukcji pľoducenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, atakże
waľunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków na|eĘ przestrzegaé następujących zasad ogólnych:
- mieszankę Ęnkarską dobieľaó tak, by zapewnić zgodnośó załoŻonej w dokumentacji
pĘektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej gľubości tynku i jego
poszczególnych waľstw (tynki wielowarstwowe) zzaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

- obowiązkowo stosowaó technikę wykonywaniaireżimy technologiczne (np. minimalne
przeťiĺIy technologicme) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tyrkarskiej,
_ profile tynkaľskie dobieľaó odpowiednio do ich przyszłej funkcji (pľofile narożnikoweo
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne Ę.) oľaz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest pľofil, z przewidywanyn'r rodzajem tynku,

- nie dopuszcz.aé do powstania pustych pľzestľzeni za profilami tynkaľskimi np. listwami
narożnikowymi,

- elemený wpuszczane w ýnk (np. ramy okienne) osadzaé równomieľnie na całym
obwodzie,

- w miejscach narażonych na pęknięciazakładać, siatkę,

- w napożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładaó kątowniki aluminiowe
perforowane.

- nacięcia tynku (,,kontrolowane pęknięciď') wykonywaó pĺz.ed przysąpieniem do
ostatniego etapu wyko ŕrczenia tynku np. zacierania, wy gladzania; na ścianach
wewnętrznych nacięcia Ęmku są niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatką naleĘ wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyÍikacji technicznej orazzaleceriami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,
- świeże ýnki wewnętrzne w okľesie letnim powinny byó chronione ptzed zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

tynki wewnętľzneo po ich nałożeniu, powinny mieó zapewnioną dobrą wenýlację.

sPEcYr'IKÁcJA czĘśĆ BUDowtÁNA _ DoM PoMocY sPoLBczNE'



4I

5.4 oGlLNE zAsADY wYKohľYwANIA oKŁADZIN CERAMICZI\IYCH.
okładziny ceramiczne powinny byó mocowane do podłożmwaľstwą wyrównującą lub
bezpośľednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach moĘch okładzinę naleĘ
mocowaó do dostatecznie wytľzymałego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceľamiczne mogą stanowió nie otynkowane lub otynkowane mvry z
elementów drobnowymiaľowych.
Do osadzania wykładzin na ścianach muľowanych można przystąpié po zakoŕrczeniu osiadania
murów budynku.
Bezpośľednio pľzed ľozpoczęciem wykonywania robót naleĘ oczyśció z grudek zaprary i brudu
szczotkami drucianymi oĺaz zmyó zkurzu.
Na oczyszczoną i zvłilżonąpowieľzchnię ścian murowanych na|eĘ nałoĘć: dwuwaľstwowy
podkład wykonany z obľzutki i naľzutu. obľzutkę naleĘ wykonaó o gľubości 2-3 mm z ciekŁej
zaptawy cementowej marki 8 lub 5, narzut zplastyczĺej zaptawy cementowo-wapiennej marki 5

lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byó posegregowane wedfug wymiarów, gatunków i odcieni
baľwy.
Temperatura powietrza w czasie układania płlrtek powinna wynosić co najmniej +5oc.
Dopuszczalne odchylenie kľawędzi pĘtek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
byó większe niż2mm, odchylenie powierzchni okładziny odpłaszczyzny nie większe niż2 mm
na długości łaty dwumetľowej.

5.5 oGiLNE zAsADY wYKoI\tYwANIA oKŁADzt{z TwoRzYwA

Podłoże

Podłoże musi byó równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uŻywać
żadnego ľodzaju maľkeľów, dfugopisów kulkowych, faľb, Ę., któľe mogą powodowaó
przebaľwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twaľdeo gładkie oraznie może byó naraŻone
nadziałanie wilgoci. Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być
całkowicie zgodne z aktualnymi standaľdami obowiązującymi w danym kraju. Wilgotnośó
podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas
przeptowadzania testów zgodnych z niniejszymi standaľdami.

Waľunki wymagane prry montażu i składowaniu
Ważne jest, aby rolki byý przechowywane w pomieszczeniuo w którym będą instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montażem, pľzy minimalnej temperaturze pokojowej wynosącej
l 5oC. Tempeľatuľa ta powinna byó utľzymana przez caĘ czas monta:żu. Zalecana względna
wilgotnośó powietrza w pomieszczeniu powinna wynosió 30-60%. Rolki powinny byó
przechowywane w pozycji stojącej lub leĘcej. Rolki powinny być pocięte pľzed montażem, a
bryty aklimaĘzowane min.24h przed instalacją.

Kierunek układania ľolek
Pľzed ľozpoczęciem instalacji okľeśl rodzajułożenia, biorąc pod uwagę ksrtak pomieszczenia
orazwzóq w jakim mają byó ułożone. Montaż może byó poziomy lub pionowy. Rolki
odwľacamy lub nie w zależności od wzoru.

Klejenię
Należy uźryé kleju dyspersyjnego nanieśó go wałkiem i skorygowaó szpachląA 1lub A4 W
zależności od absoľbcji podłoża w ilości 150-250 ým2 Bryty układamy kľawędź do kľawędzi i
całość pľasujemy korkiem, a wľogach ufiamy młotka do Lino

Róg wewnętľzny i zewnętľzny
Narożnik zewnętrzny orazĺarożmik wewnętrzny za|eca się zľealizowaó przez wykonanie z
jednego aľkusza okładziny. W pľzypadku, gdy naľoźnik nie zachowuje pionu, naleĘ okleió go
okładziną, apołączenie umożliwiające zniwelowanie odchyłki od pionu wykonaó na ścianie w
odległości min. 20 cm od naľożnika
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. Do instalacji rogu wewnętľznego naleĘ użyó pľofilu wyobleniowego i upewnié się, że
wykładzina dobrze na nim osiadła

.vżyé nagrzewnicy by lepiej uplasĘcznió produkt.

Róg zewnętľzry - naleĘ nafľezowaó spodnią część: i pľzykleió na klej kontakÍowy na
powieľzchni ściany
Uwaga: nie wykonywaó pionowego połączenia okładziny w narożnikach pomieszczeń.

SĘvk podłogďściana
Styk powinien byó zespawany na gorąco lub powinna byó zastosowana listwa . odczskaé ze
spawaniem min.24h po instalacji Pamiętać naleĘ o fľezowaniu na głębokość: ok2l3 głębokości
całkowĘ, Zainstalowany obszaľ wymaga zabezpieczenia, by wykładzina ścienna nie uległa
porysowaniu i zniszczeniu.

Pierwsze cąvszczenie noweqo obszaľu
Po instalacjizawszę zalecane jest pieľwsze czyszczenie. Pozostałe resztki kleju powinny zostaó
usunięte za pomocą spiľytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone ściany przstrzeć, wilgotną
szmatką

6. opis dzĺałań związanych z kontľolą, badaniami oľaz odbioľem wyľobów ĺ robót
budowlanych w nawĺązaniu do dokumentów odniesienia

ogólne wymagania podano w specyťlkacji sT-00 częśó ogólna.

6. I.MATERIAŁY CERAMICZNE.
Pľzy odbiorze naleĘ przepľowadzió na budowie:
spľawdzenie zgodności klasy materiałów ceľamicznych z zamówieniem,
-próby doruźnej przezoględziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiarów i kształtu pýtek
-liczby szczerb i pęknięó'
_odporności na uderzenią
W przypadku niemoźności określenia jakości pbrtek przszprőbę doruźnąnaleĘ jąpoddaó
badaniom laboratoryjnym

ó.2. oKŁADZINA Ścrnľĺľł.
Przy odbioľze na|eĘ pľzeprowadziéna budowie:
- spľawdzenie zgodności mateľiałów,
_ spľawdzenie jakości przezoglądanie - brak zarysowań' pęknięó iĘ.
- sprawdzenie równości położenia wykładziny, spawów, braku pęcherzy
-spľawdzenie pďączenia z posadzką
-spľawdzenie prawidłowości wykonania narożników

6.3 BADANIA PRZYGoToWAI\ľIA P oDŁoŻY
Stan podłoża podlega spľawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności_poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w ľazie
potrzeby pomiaľ wilgotności szcątkowej pľzy pomocy wilgotności omierza
elekÍrycznego,
b) równości powierzchni_poprzezocenę wyglądu i spľawdzenieprzy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kuľzu i zabrudzenia_popÍ7.ezocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych izvłietzałych części podłoża_popľzezpľóbę drapania (skrobania)
i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami _poprzezocenę
wyglądu i próbę zllli|Żania,
f) chłonności podłoża _ poptzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i rvłilżania,
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g) obecnośó wykwitów _popÍzez ocenę wyglądu,
h) z.łuszczania i powierzchniowego odspajania podłożn_ popt7.ez ocenę wyglądu.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN_70lB-10l00.
Wyniki badań powinny byó porównane zrymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
naĘpnie odnotowane w foľmie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowan e przęz inspektora nadzoru.

6.4 BÁDAI\IAw czAsIE RoBÓT
Spľawdza się wszystkie wymaganiadoýcące wykonanych robót ýnkowych,w szczególności w
zakresie:

- zgodności z dokumentacją pľojektową i specyfikacją techniczną wrazz
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaw czej,

-jakości zastosowanych mateľiałów i wyrobów,
_ prawidłowości pľzygotowania podłoża,
_ pľawidłowości wykonania tynków pocienionych.
--sprawdzenie pľawidłowości wykonania narożników, ułożenia listwę w czasie układania
wykładziny
-sprawdzenie pľostoliniowości połączeŕl

Pĺzy badaniach w czasie odbioru ľobót należy wykoľzystywaó wyniki badań
dokonanych przedprzystąpieniem do robót i w tľakcie ich wykonywaniaoraz zapisy w

dzienniku budowy dotycące wykonanych robót.

ó.4.1. oPIs BADAŃ
6.4.1.!. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoźa naleĘ pľzepľowadzaé rnetodą
podaną w PN_85/B_04500. Jako badania oľientacyjne dopuszcza się stosowanie
opukiwaniaĘnku lekkim drewnianym młotkiem (brak gfuchego odgłosu świadczy o dobĘ
ptzyczepności). W pľzypadku tynków gipsowych sprawdzenie naleĘ wykonać na
tynkach suchych i po ich rwilŻęniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleĘ sprawdzió zapomocą
przyrądu zwanego młotkiem Baľonnie'go metodą kwadracikowanian tj. pľóba
lr'rzyŻowego nacinania }vypľawy i poddaniajej uderzeniom stempla o ciężarze250
gľamów przybadaniu po 7 dniach od wykonania tynkóq a co najmniej 500 gramów - po
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.
6.4.1.2. Spľawdzenie odpoľności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleĘ
przeprowadzaó młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.l.
niniejszej ST.
6.4.l,3, Sprawdzenie mrozoodpoľności ýnków na|eĘ przeprowadzaéna podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności nadziałanie mrozu próbek
stwaľdniaĘ 7ĺlpÍa:ĺry.
6.4.1.4, Spľawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynosącej nie więcej niż 5000 m2 na|eĘ wyciąó pľóbki
kontrolne o wymiaľach2x2 cmlub o śľednicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. odsłonięte podłoże na|eĘ oczyścii z
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien byó wykonany
przymiarem z dokładnością do l mm. Zaptzeciętną grubośó tynku badanej powierzchni
otynkowanej na|eĘ pľryjmowaó waľtośó średnią pomiaru w pięciu otworach.
W pľzypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 naleĘ na każde
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwóľ.
ó.4.1.5. Spľawdzenie wyglądu i innych właściwości powieľzchni oĘnkowanych. Wygląd
powierzchni otynkowanych (baľwa, obęcnośó wykwitów, spękań iĘ.) naleĘ sprawdzié za
pomocą oględzin zewnęEanych. Gładkośó powierzchni oraz bľak pylenia na|eĘ
spľawdzaó pľzez potaĺcie Ęnku dłonią.
odporność powieľzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub
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rozmywanie podczas ľenowacyjnych ľobót malarskich naleĘ spľawdzaó w sposób
następujący:

- powierzchnię tynku na|eĘ nlilĘć: wodąz-a pomocą pędz|a ławkowca i natychmiast
przeprowadzió próbę odporności na udeľzenia metodą kwadľacikowanią stosując
uderzenie stempla o ciężntzs 250 gľamów; pľóba ta powinna daó wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików).
6.4.t.6. Spľawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i kľawędzi tynków naleĘ
przeprowad zić, w g PN-70/B- 1 0 1 00.
6.4.1.7. Sprawdzenie wykończenia tynków nanarożachi obrzeżnch, Ękach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przepľowadzić wzrokow o oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powieľzchni otynkowanych wg pkt.6.4.2.5. niniejszej
ST.
Wyniki badań powinny byó porównane zrymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyÍikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez

pľzedstawicieli inwestora (zamawiającego) oľaz wykonawcy.

7. Wymaganĺa doĘczące pľzedmĺaru i obmĺaľu ľobót
ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Jednostką obmiarową ľobót jest m2 (metr kwadľatowy) powierzchni . Z obmiaľu ścian
wewnętľanych i zewnętrzrych potľąca się:
-wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m
-częśé konstrukcji betonowych i żelbetowych obmuľowanychprzy kubaturze ponad 0,01 m3]

Cena ľobót obejmuje:

Tynki wewnętrzne

zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowańo
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
osiatkowaniebruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
-oczyszczenie miejsca ptacy z resztek materiałów.

okładziny ścian.

-przygotowanie podłoza,
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie
_ustawienie i rozbióľką rusztowań
-wykonanie okładziny
-obsadzenie kľatek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-oczyszczęnie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

8. opis sposobu odbĺoru robót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją sT-00 częśó ogólna.

odbĺóľ robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
odbiór podłoży musi byó dokonany przed rozpoczęciem nakładania lvypralvy (odbiór
międzyopeľacyjny).
W hakcie odbioru na|eĘ pľzeprowadzić:badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podłożry naleĘ porównaó z wymaganiami okľeślonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyÍikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania daĘ wynik pozytylvny moźna umaé, że podłoŻa
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zostały prawidłowo pľzygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oľaz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezvłolié na przystąpienie do nakładania
wyprawy.
Jeżeli chociaż jedenwynik badania jest negatywny pľzygotowanie podłoża nie
powinno byó odebľane' w takim pľzypadku naleĘ ustalió zakres pľac i ľodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia niepľawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleĘ ponownie pľzepľowadzió ocenę prrygotowania podŁoża.
Wszystkie ustalenia złłiązane z dokonanym odbiorem robót ulegających zal<ĺyciu
naleĘ zapisaé w dzienniku budowy lub pľotokole podpisanympÍzezprzedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

odbĺóľ ostateczny (końcowy)
odbióľ końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakľesu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją pľojektową.
odbiór ostateczny przeprowadza komisja powďana przez zamavriającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. opis sposobu roz|iczania ľobót Ęmczasowych i pľac towaľzyszących
Zgodne ze specyfikacją sT_00 częśó ogólna.
Prace towarzyszące i ľoboty tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rczliczanil i stanowią integralne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakľesie zavłartej umowy narealizację inwestycji.

10. DokumenĘ odniesĺenĺa
2) Normy:

PN-B-04500 Zaptavły budowlane. Badania cechfizycznych i wyhzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboý tynkowe Ęnki zwykłe Wymagania i badania pľzy odnbiorzePN-EN 1008:2004
MateriĄ budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieľanie pľóbek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 413-I:2013 Cement murarski.
PN-B-79406 : 97, PN-B - 7 9 40 5 :99 PĄĘ gipsowo_kartonowe
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do pýt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej orazps, gipsowo _ kartonowych. Definicje' wymagania i metody badań.
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do pýt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej ruz do
płyt gipsowo _ kaľtonowych. Definicje' wymagania i metody badań.
PN-EN L39I4-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na
zewnęłľzną obľzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część Z:RozwaŻania pľojektowe i
podstawowe zasady tynkowani a wnęÍĺz
PN_EN t5283-2+Al:200l2P Płyty gipsowe zbľojone włóknami . Definicje, wymagania i
metody badań
PN_B_ 1 940l : 1 996P Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoľacyjne i wentylacyjne
PN-EN 12859:20|lE Pbŕy gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań84
PN-EN Iso 10545-l3:l999lApl:2003 Płyty i płytki ceramicme. oznaczenie wymiarów i
spľawdzenie j akości powierzchni.
PN-EN Iso 10545-10:l999lApl:2003 Pb/ty i pýtki ceramicznę.Oznaczenierozszęrzalności
wodnej
PN-EN Iso 10545-l2:l999P Pbrty i pýtki ceľamiczne.Oznaczenie mľozoodpoľności.

kme:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano_montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
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