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SPECYTII<ACJA ]ECHNICZ{A W
I oDBIoRU RoBÓT BUDoWLANIYCH

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

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432L00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45 4321'n -5 Kładzenie wykładzin elastycznych
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Częśó 1
Specyľtkacj atechniczna doĘczy wymagań dotycących realizacji pokrywania podłóg i ścian,
kładzenia i wykładania podłóg, kładzenia wykładzin elastycznych przewidzianych do
wykonania, zvłiązanych z inwesĘcją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część: dokumentów pľzetargowych
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamĺówienĺu przez Zamawiającego
Pnebudowa fĺagmentu budynku Pľzebudowa fragmentu paľteru z kuchnią orazpruyle,głymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej pruy ul. Broniewskiego 416 w
Szczeciđe, nadziałcew2313 z obľębu 2036.

l.2 Przedmĺot ĺ zakľes ľobót budowlanych

Pľojektuje się rozbiórkę góľnych waľstw posadzkowych o położenie nowych w pomieszczęniach
obj ętych opracowaniem.

W ramach pľac przewiduje się wykonanie następujących robót :

układanie pbrtek na klej ( w pomieszczeniach moĘch , gdzie wysĘpuje izolacjazpĘnnej
folii stosowaó klej systemu uĄ/rej izo|acji).

wylewanie waľstwy samopoziomującej gr 2 do 5 mm pod wykładzinę ztworzywa
układanie izolacji przeciwwilgociowej z,,pĘnnej folii'' tam gdzie występuje, a następnie

warstwę wykończeniową .

Montaż posadzki z tvł orzyw a

1.3 Wyszczególnienĺe i opis pľac towaľzyszących i rcbót tymczasowych

1.3 \ľyszczególnĺenie ĺ opis pľac towarzyszących ĺ rcbót tymczasowych

Zgođne ze specyfikacją sT-00 część ogólna.

1.4 Infoľmacje o teľenie budowy

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

Nazwy i kody gľupyo klas ĺ kategońĺ ľobót

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

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111 -5 Kładzenie wykładzin elastycznych

2. Wymaganĺa podstawowe dotyczące mateľĺałów budowlanych

Posadzki
W większości pomieszczeń-wykładzina z tworzywa,z górnawaľstwą zabezpieczona ptzed
zuĘciem np.Poliuľetanem PUR,łatwa do utľzymania w czystości, odpoľna na działanie środków
deąmfekcyjnych.
Wykładzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna

Wykładzina obiektowa_heteľogeniczna kompaktowa wykładzĺna PVC zabezpieczona
poliuľetanem PUR dostarczanaw postaci rolki szer min2,00m\, dostępna w wielu koloľach.
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Wykładzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeniczna Wykładzina obiektowa
heterogeniczna kompaktowa wykładzina Pvc zabezpieczona polĺuretanem P[rR'
dostaľczana w postaci rolki szer min2,00m\ dostępna w wielu kolorach.

- Waľstwa uĄrtkowa wg EN 429; min. 0.8mm
- Grubośó całkowita wg EN 428; min. 2,00mm

- odpornośé na ścieľanie wg EN 660; Grupa T
- Wyrób trudno zapalnyklasa reakcji na ogień; ,,Bo-slo'

- Antypoślizgowa klasa; DS, R9
- Wgniecenie resztkowe wg EN 433;< 0,05 mm
- Trwałość barwy wg EN Iso 105-802;min.6
- Właściwości elektľostatyczne wg EN 1815; Ś 2 kv_ antystatycnla
- odpoľnośó na rozwój bakterii i - odporna, nie pozwalanarozuĺój
- odpornośó chemiczna EN 423 Dobra odpoľnośó /C

- Homogenĺczna wykładzĺna PYC zabezpĺeczona poliurrctanem PIJR, dostarczana w
postaci rolki szer min2,00m\ dostępna w wielu kolorach.

- grubośó wykładziny _całkowita i waľstwy użytkowej _ min. 2 mm
Zabeąieczenie poliuretanowe
Grupa ścieralności EN-660_2 Grupa T
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
odpoľnośó na nacisk punktowy EN 424 odporna
oddziaływanie kľzesła na rolkach EN 425 odpoľna
Klasa ogniotľwałości EN 13501-1 Bflsl
Właściwości anýpoślizgowe
- Antypoślizgowa klasa; DS, R9
Właściwości anĘstatyczne EN 1815 < 2 kv - antystatyczna.

odpoľnośó baľwy na światło EN Iso l05_B02 min. 6
odpornośó chemiczna EN 423 Dobľa odpoľnośó /C
odpoľność na rozwój bakteľii i _ odporna, nie pozwala na rozwój

--Posndzka jedno lub dwu barwna z pĘtek podlogowych ceramicznych teľĺkotowych lub
gľesowych z cokolikami luzem ułożonych na kleju zoczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, zagruntowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, soľtowaniem
pĘtek, przycięciemo dopasowaniem i ułożeniem orazwypełnieniem spoin fugą, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.
--Cokoliki zpłýek ceramicznychn tam gdzie nie występuje na ścianie okładzina zpłýek
ceramicznych

2.1.WODA
Do przygotowania 7aptaw stosowaó można kuż:dą wodę zdatną do picia, zrzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uĘcie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieľających
tłuszcze organiczre, oleje i muł.

2.2. PIASEK WG PN_B_0ó711 :

Piasek powinien spďniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, aw szczególności:
- nie zawieraó domieszek organicznych,
- mieó frakcje ľóżnych wymiarów, a mianowicie:
-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
_piasek średnioziarnisty 0,5 1,0 mm,
-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-l:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04
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Masa zalewowa składa się z asfaltów dľogowych, włóknistego wypełniaczamineľalnego (azbestu
lub wełny mineľalnej), mączki mineľalnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak
tłuszczowy).
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65oC.
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
W pĄekcie zastosowano wykładziny Łączone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznurów spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PŁYTKI TERAKoTowE I GREsowE
Teľakotowe zgodnie z PN-EN I  |I,gat.I
Nasiąkliwośó wodna-grupa I ( < 3%) -Ia
-Kolor iwzór do ustalenia na miejscu_barwy jasne
-Pb/tki gładkie, półmatowe-wymiary ok 30x 60 cm , 20 x 50
_do układania na spoiny gľ 2 mm pb/tki o antypoślizgowości min. R9' V klasy ścieľalności i
odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Pł5rtki o dużych wymiaľach -30 x 60, 60 x 60
cm, kolor i faktuľa do uzgodnieniazużýkownikiem i projektantemo dobrane do koloru okładziny
ściennej

Gľesowe
zgodnie z PN-EN 1441I , gat.I
Nasiąkliwośó wodna- gr:upa I (<3%) -Ia
Pb/tki o antypoślizgowości min. R9, V klasy ścieralności i odpoľnej na działanie śľodków
dez5mfokcyjnych. Przy ścianach wykonaó cokoliki z materiału użýego na posadzce. koloľ i
faktuľa do uzgodnienia z uĄrtkownikiem i pľojektantem. Stosować pftkioduzychwymiaľach-
30x60,60x60cm.
Na posadzc e ułoĘé drobne wzory dekoracyjne.

a) MateriĄ pomocnicze:
Do mocowania pł5rtek stosuje się kleje odpowiadające wymaganiom PN-EN |2004:2002 błb
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywanajest izolacjazpĘnnej folii ul{ó kleju systemu
u$ej izolacji.

Do wypełnienia spoin stosowaó gotowe mieszanki

b) Pakowanie:
Pb/tki pakowane w pudła tektuľowe zawierające ok. 1 m2 pbrtek.Na opakowaniu umieszcza się:
- nanł,Ię i adľes Producenta, nazł,ĺę wyľobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,
znaki ostľzegawczę
- doýczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis ''Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB Nr...".
c) Transport:
Pb/tki przewozii w opakowaniach kľytymi środkami transpoľtu. Podłogę vłyłoĘé materiałem
wyściółkowym gľubości ok.5 cm.
opakowania układaó ściśle obok siebie. Na śľodkach tľanspoľtu umieśció nalepki ostrzegawcze
doĘcące wyrobów łatwo tfukących.
d) Składowanie:
Pbitki składowaó w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do l.8 m.

3. Wymagania dotyczące spľzętu ĺ maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
ľobót budowlanych zgodnie z założonąjakoścĺą

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 częśó ogólna.

Roboty możma wykonaó przy lużyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego pÍzez

Inspektora nadzoru' Do układania pĄrtek używa sie pacy, pacy gľzebieniowych, do układania
wykładzin ztworzywa potľzebne jest użycie specjalnej maszyny frezującej.
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4. Wymagania dotycące tľansportu
ogólne wymagania podano w specyÍikacji ST-00 częśó ogólna.

5. Wymagania dotyczące wykonanĺa robót budowlanych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST_00 część ogólna.

5.1. wARsTwY wYRlwNAwczE PoD WYKŁADZINY.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zapÍawy cementowej markł 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża, ułożeniem 7apraw, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład betonowy powinien byó wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który okľeśla
wmaganą wytzymałośó i grubość podkład! oraz powinien mieó wykonane szczeliny
dylatacýne
Wyhzymałośó podkładu cementowego nie powinna byó mniejsza niż:. na ściskanie l2MPa, na
zgiĺanie -3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno byó wolne od
kurzu i zanieczyszczpń oraz nasycone wodą.
Podkład powinien byó oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmą dylatacyjną.
W podkładzie powinny byó wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieó
wymiary nie większe niż 5*6m.
Temperatuľa powietľza przy wykonywaniu podkładów cementowych oÍazw ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być: niŻsz.a niż 5 oC.

Zaprawę cementową naleĘ przygotowywaó mechanicnlie. Zaprawa powinna mieó konsystencję
gęstą -5-7 cm 7ĺrnufizenia stożka pomiaľowego.
Ilośó spoiwa w podkładach cementowych powinna byó ograniczona do ilości niezbędnej, ilośó
cementu nie powinna być większaniż400 kým3.
Zaprawę cementową na|eĘ układaó niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości ľównej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechaniczn ego 7agęszczenia z ľównoczesnym wyrównaniem i zataľciem.
Podkład powinien mieó powierzchnię ľówną, stanowiącą ýaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z
ustalon)łĺt spadkiem Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetľową łatą ptzykładaną w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaó większych prześwitów większych niż 5 mm.
odchylenie powierzchni podkładu od płaszszyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekĺaczaó 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pieľwszych 7 dni podkład powinien byó utrzymywany w stanie wilgotnym, np. ptzez
pokrycie folią polieýlenową lub wilgotnymi tľocinami albo przez spryskiwanie powieľzchni
wodą.
Uwaga: Należy pamiętaó, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnującycho atrament z
dfugopisów ię. mogą powodować odbaľwienia wykładziny ztworzywa.
Przy podkładach cementowych stosowaó masy wygładz"ające (samopoziomujące) pÍzśzÍ:oiczone
do stosowania pod wykładziny elastyczĺle.
Podłożn z pĘt wióľowych i pł5rt gipsowo-kaľtonowych naleĘ kłaśó zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe naleĘ pamiętaó, ż.e wykładzina podłogowa nie
może byó naruŻona na tempeľaturę przektaczającą 30oC. W pľzeciwnym wypadku może ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA
Do wykonywania posadzek z wykładzin z tworzywa możma pľzystąpió po całkowitym
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i ľobót wykończeniowych i instalacyjnych
łącznie z pÍzeprowadzeniem pľób ciśnieniowych.
Pľzygotowanie podłozy:
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny byó napľawione ptzez
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wypełnienie ubytków zaprawącementową.
Powierzchnie powinny byó oczyszczone zkuľzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietza pľzy wykonywaniu posadzek nie powinna byé niższa niż 18oC i powinna
być, zapewniona co najmniej na kilka dni pľzed wykonywaniem ľobót, w tľakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykładziny ztwotzywa i kleje naleĘ dostaľczyó do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na24 godziny przed układaniem.
Przed instalacjąna|eĘ sprawdzió ľolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaé
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakoŕrczenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknięcia róznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia naleĘ dobraó
wykładzinę pochodącą z tej samej serii produkcyjnej' Zaleca się ľównież układanie wykładziny
kolejno sąsiednimi numerami rolek.

W miaľę możliwości ľolki naleĘ pĺzewijać, przed instalacją. Rolki na|eĘ przechowywać w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wykładzina aľkuszowa powinna byó na 24 godziny przed przyklejeniem ľozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak,
aby arkusze tvłorzyĘ zakłady szeľokości 2-3 cm.
-Wszelkie oznaczenia mogą byó dokonywane jedynie ołówkami gľafitowymi. Nalezy pamiętaó,
że wszelkie oznaczenia flamastrami, maľkerami, długopisami, pióľami kulkowymi itp.
spowodowaó mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do
przygotowaniapodłożnużywaó tylko mas wodoodpoľnych. Wilgotnośó podłoża nie powinna byó
wyższaniżŻ%o dla cementu i0,5yo dla anhydrytu (gipsu).

Wykładzinę naleĘ przyklejać: przy uĘciu klejów zalecanych pľzez pľoducenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instľukcjach technolo gicznych.
Aľkusze ztworzywa naleĘ przyklejać: całą powieľzchnią do podłoża.
Nie dopuszcza się występowania na powieľzchni posadzki miejsc nie pľzyklejonych w postaci
fałd, pęcherzy, odstających brzegów

Do fľezowania wszystkichzłącz stosuje się fľezarĘ rycznąz ostrzem ze stopu twaľdego. Duże
powieľzchnie można frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie teľmiczne
wykonujemy pľzy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania
sznrľowego (speed welding nozz|e)

. Spoiny między arkuszami powinny tvłotzyć,linię prostą, dopuszcza się inny układ spoin gdy
układane są wzory.
odchylenie spoiny od linii pľostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na caŁej
długości spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykładzin z tworzywa naleĘ pľzy ścianach wykończyó cokolikami z materiału
posadzki. Cokoliki powinny byó pľzyklejone na caĘ długości do podłoża i dokładnie
dopasowane w naľożnch wklęsĘch i wypukłych.
Wzdłuż ścian pomieszczeń wykonaó pas szer. ok. 40 cm z wykładziny w kolorze
ciemniejszym niż pozostała posadzka. Również ciemniejsza wykładzina powinna się
znaleźć, na cokoliku. Na korytarzach wspawaó ozdobne, pľoste elementy

Łączenie

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są teľmicznie, pÍzy pomocy specjalnych sznurów
spawalniczych.
Pľzed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeńnaleĘ sfrezowaó pľzy
pomocy ľęcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frerującej, nie głębiej niŻna3l4 grubości
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wykładziny. Następnie użrywając zgrzewaľki elekľycznej, słuĘcej do spawania termicznegoo
naleĘ''zespawaó'' brzegi za pomocą sznuľa spawalniczego.
Nadmiar zgruewu naleĘ odciąć po ostygnięciu.

Kontrola
Po instalacji naleĘ upewnió się, że wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione.
Upewnić się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i
czy łącznnia są ciągłe.
Zewzględu na wilgotnośó konstľukcji spodniej, przewodnośó podłogi może byó mieľzona
najwcześniej 6 tygodni po montażu.

5.3. WYKŁADZINY z PŁYTEK cERAMIczNYcH I GREsowYcH
Przed pĺzyk|ejeniem pĄrtki nalezy posegľegowaó wedfug wymiarów i odcieni oraz wyznaczyó
linię od której układane będą pbrtki.
Po pľzygotowaniu zaprawy klejącej wg. lnstrukcji pľoducenta nanosimy ją na pľzygotowane
podłożrc pacą ąbkowaną ustawioną pod kątem. Zapľawa powinna być: rozłoż.ona równomieľnie i
pokrywaó całą
powierzchnię.
Na tak przygotowaną powieľzchnię nakładamy pbłkę lekko ją pľzesuwając i dociskając tak aby
waľstwa kleju pod płlrtką miała grubość 6_8 mm.
Należy utrąymywaó jednakowe spoiny między pýtkami stosując wkładki dystansowe. Zaleca się
następujące szerokości spoin w za|eżmości od dfugości boku pýtki :

-do 100mm okďo 2mm
-do 200mm około 3mm
-do 600mm około 3 -4mm
Po zvłiązaniu kleju naleĘ usunąó wkładki dystansowe i wypełnió spoiny zaprawą do fugowania
na menisk wklęsły.
W wykładzinie naleĘ wykonaó dylatację w miejscach dylatacji podkładu.
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą elastyczną lub zastosowaó specjalne wkładki.

6. opis działań zrvĺązanych z kontľolą, badanĺami oľaz odbioľem wyrobów i ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesĺenĺa

ogólne wymagania podano w specyÍikacji ST_00 częśó ogólna.

6.lPrry odbioľze pĘtek' wykładzĺn pođłogowych wymagana jakośó materiałów powinna
byó potwieľdzonaprzezproducenta przsz zaświadczenie o jakości lub znakiem kontľoli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym ľównoľzędnym dokumentem .

Nie dopuszcza się stosowania do robót mateľiałów których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym Nie naleĘ stosowaó również mateľiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancýnym)
Należry pľzeprowadzió konholę dotľzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotĺrościowych). Sprawdzió pľawidłowośó wykonania podkładu, posadzki, dylatacji
Upewnió się, czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza
i czy łączenia są ciągłe.

7. Wymagania doĘczące przedmĺaru i obmiaľu ľobót

ogólne wymagania podano w specyÍikacji ST_00 częśó ogólna

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.

Cena robót obejmuje:

-roboty pomiarowe i pľzygotow awcze )
_dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-wykonanie posadzek i pďożenie wykładzin oraz pýtek ceramicznych
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-upoľądkowanie i oczys zczenie stanowiska pÍacy z ľesztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. opis sposobu odbioľu ľobót budowlanych

Zgodĺe ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

odbióľ podłoż,y powinien się odbyó przed wykonaniem posadzek i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowió następujące dokumenĘ:
a) dokument acj a technic zna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostaľczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
e) protokóĘ odbioru materiałów i wyľobów,

odbiór gotowych posadzek powinien obejmowaó:
spľawdzenie wyglądu zewnętľznego; badanie naleĘ wykonaó pľzez ocenę wzľokową,
- sprawdzenie pľawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie na|eĘ wykonaó
przezocenę
wzľokową,
- spľawdzenie grubości posadzki cementowej naleĘ pľzepľowadzié na podstawie wyników
pomiaľów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- spľawdzenie prawidłowości wykonania styków mateľiałów posadzkowych; badania pľosto-
liniowości naleĘ wykonaó za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l
mm' a szeľokości spoin -za pomocą szczelinomieľza lub suwmiarki.
- spľawdzenie pľawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nalezy
wykonaó ptzez ocenę wzrokową.

9. opis sposobu rozliczania ľobót Ęmczasowych i pľac towaľzyszących

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.
Prace towaľzysące i ľoboty tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integľalne zobowiązanie
Wykonawcy wobec Zamavłiającego w zakľesie zawaĺtej umowy naĺealizację inwestycji.

10. DokumenĘ odnĺesĺenĺa

3) Normy:
PN-EN-206-1:2003 Beton - Część:1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodnośó.
PN-EN 206-l:2003lApl:2004 Beton -Częś(: l: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodnośó.
PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-l: Beton. Częśćl1: Wymagania
właściwości, produkcja i zgodnośó.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej zprocesów produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:200l Badania mieszanki betonowej. Część: 1: Pobieľanie próbek.
PN-EN 12350-2:200l Badania mieszanki betonowej. Część:2: Badanie konsystencji metodą
opadu stoźka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część:3: Badanie konsystencji metodą
Vebe.
PN-EN 12350-4:200l Badania mieszanki betonowej. Część:4: Badanie konsystencji metodą
oznaczania stopnia zagęszczalności.
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Częśé 5: Badanie konsystencji metodą
stolika rozpýwowego.
PN-88/B-06250 Beton złłyu'Ę
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PN-EN 144ll:2005 Pb.tki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, chaľakterystyki i
znakowanie.
PN-EN Iso 10545-l:1999 Pb/tki i pb.ty ceramicme - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN Iso l0545-2:1999 Pb/tki i pbĺy ceľamiczne - Omaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakosci powieľzchni.
PN-EN Iso 10545-3:1999 Pb/tki i płyty ceramiczne - omaczarie nasiakliwosci wodnej,
poľowatosci otwaĺtej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci całkowiĘ.
PN-EN Iso 10545-4:1999 Pb/tki i pbŕy ceľamiczne - oanaczanie wytrzymałosci na zginanie i
siły łamiacej.
PN-EN Iso 10545-5:1999 Pb/tki i płty ceľamiczne - omaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaľu współczynnika odbicia.
PN-EN Iso 10545-6:1999 Pb/tki i płyty ceramiczne - onaczanie odpornosci na wgłebne
scieranie pĄrtek nieszkliwionych.
PN-EN Iso 10545-7:2000 Pb.tki i płyty ceramiczne _onaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni płýek szkliwionych'
PN-EN Iso 10545-8:l998 Pb/tki i płyty ceramiczne _Oznaczarlie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
PN-EN Iso 10545_9:1998 Płytki i płyty ceľamiczne _ onnczanie odpornosci na szok termiczny'
PN_EN Iso 10545-10:1999 Pb/tki ip\,tv ceľamiczne _omaczanierozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10: 1999/ Apl :2003 jw.
PN-EN Iso 10545-11:1998 Pb.tki i płyty ceramiczne _omaczanie odponrosci na pekniecia
włoskowate pĘtek szkliwionych.
PN-EN Iso 10545_12:1999 Pbrtki i pb/ty ceramiczne _omaczarlie mľozoodpornosci.
PN-EN Iso 10545-13:1999 Pbŕtki i pb/ty ceľamiczne _ omaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO I 0545-13:1999/ Apl :2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Pb/tki i pbrty ceramiczne -Omaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN Iso l0545-15:1999 Pb/tki i pb/ty ceramiczne _oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z
pbrtek szkliwionych.
PN-EN Iso 10545-16:200l Pb/tki i pb/ty ceramiczne _Omaczanie mĄch rónic baľwy.
PN-EN l0l:l994 Pb/tki i pbrty ceramiczne _ ozĺnczarlie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN_EN |2004:2002 Kleje do pýtek _ Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/Al :2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek _ Omaczanie odkształcenia popľzecznego cementowych
klejów izapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-l:2000 Kleje izaprawy do spoinowania pĘrtek -onlaczanie odpornosci
chemicznej zapÍaw na bazie żryvĺic reaktywnych.

opracowanie: Mgr inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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ssr 1.7

SPECYFIKACJA ]ECHMCZIVA M I ODBIORU
ROBOTBUDOWLANIYCH

STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV
4542t000-4 Roboty w zakľesie stolaľki budowlanej
4í4ztlüü-íInstalowanie dľzwi ĺ okĺen ĺ podobnych elementów

SPECYFIKACJA czĘŚĆ BuDowr.ÁNA - DoM PoMocY sPoLEczNEJ



58

sPEcYľxÁcJÁ czĘŚć BUDoWLANA - DoM PoMocY sPoŁEczNEJ



59

t. CzĘŚĆ oGlLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagań dotycącychľeal'iz.acji robót stolarki i ślusaľki
okiennej i dľzwiowej ptzewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opľacowano do zastosowania jako częśé dokumentów przetaľgowych
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przębudowa fragmeĺrtu budynku Przebudowa fragmeĺrtu paľteru z kuchnią orazpruyległymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej przy ul. Bľoniewskiego 416 w
Szczecinieo nadziałcenr2313 z obľębu 2036.

t,2 Pľzedmĺot i zakľes ľobót budowlanych

Ustalenia zawar1e w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzeniarobót związanych z wykonaniem
montażu:
-drzwi i okien z aluminium w klasie EI
- drzwi stalowych EI
- drzvłi wewnętrznych dľewnianych i laminowanych
_ dlzwi i okien zťvłorzywa

1.3 Wyszczególnienĺe i opis pľac towarryszących i ľobót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

1.4 Infoľmacje o teľenie budowy

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

Nazwy i kody gľupy' klas i kategoľĺĺ ľobót

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

45421000-4 Roboty w zakľesie stolarki budowlanej
45421100-5Instalowanie dľzwi i okien i podobnych elementów

2. Wymagania podstawowe doĘczące mateľĺałów budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonaniaorazzazgodnośé z dokumentacją
pĄektową ST i poleceniami osoby nadzorującej rea|izację umowy

2.1 DRZWr

okna z pľoÍili aluminiorvych zewnętrzne -okna w klasie EI, okna, których wykonanie
dopuszcza się jako rozwieľane z samozamykaczem, na z.asadzie dopuszczenia jednostkowego.
Pľofil termoizolacyjne, szklenie szybą zespoloną. Dopuszczalny współczynnik szyba max.
Ug=1.1. Zalecany współczynnik Ug <: 0,7 w/(m2k) a dla całego całego okna Ug<: 0'9 d(m2k)
Na oknach montowane rolety wewnętľzne.

Okna podawcze z profili PCV
- okna podawcze - okna z profili PCV w kolorze białym, szklone szybą pojedyncą
zabezpieczoną folią przed rozpryskiem szkła. okna bez wymogów cieplnych . okna pľzesuwane
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do góry montowane na prowadnicach na zewnątÍz ściany 'musą 
posiadaó przeciwwagę lub inny

mechanizm umożliwiający otwarcie okna bez wysiłku i pozostawienie w pozycji otwaľtej.

DRZWI ROZWIERANE

Drzwi wewnętľzne drewniane
Drzwi wewnętrzne - pełne, gładkie pokryte obustronnie laminatem ľIPL gr. min 0n7 mm,
wypełnienie pýta wiórowo<tworowa lub pełna. ościeżnica regulowana w kolorze drzuĺi, z
uszczelką, laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem .

W drzwiach zamontować klamki, zamki patentowe,(zam7ł łazienkowe w prąpadku drzwi do
pomieszczenia WC), Kratki wentylacýne w drzwiach - typowe, umieszczone w dolnej części
drzwi.
W jednej sztuce drzuli D2 z jadaln _ pom nľ 0.10 do komunikacji - pom nr 0.4 zamontować
zamek szyfrowy.

Wymaeania dla ościeżnicy:
ma byó licowana zpowierzchnią panelu ściennego i obejmowaó ścianę
zewzględőw higienicznych nie ma byó widocznych mocowań do ściany _ brak
jakichkolwiek śrub i widocznych mocowań
wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowana ziaľnem

240
grubośó ościeżnicy min 1o5 mm, dla drzwi w ścianie zabudowy panelowej

ościeżnica zintegľowan a z zabudową.

Wvmaeania dla skrzydła drzwiowego:
. wykonane w technologii warstwowej składającej się z odpoľnej na

uderzenie pĘrty wiórowej licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN
1 .4301 szlifowanej ziamęn 240

skľzydło powinno byó wykonane bezjakichkolwiek polączeńna stronie fľontowej drzwi
o 1lô powierzchni czołowej skľzydła powinien byl zamontowany gumowy

profil uszczelniający dociskany do ościeżnicy, który jednocześnie
amoľtyzuje zamykane drzwi

. Okucia dla drzwi uchylnych:
pochwyty dfugości min. 800 mm ze stali chľomowo-niklowej mateľiał EN

1.4301,
zarlek,rozeta wykonane ze stali chľomowo-niklowej materiał EN 1.4301.
. rdzen drzwipľzygotowany do zainstďowaniazarlka.

Uwaga:
Podano typowe wymiary skrzydeł druwi. Ponieważ drzwi są wykonywane pÍzez różnych
producentów w wymiarach różniących się od siebie, przed wykonaniem otworów upewnió
się u producenta, żenaleĘ wykonaó otwór o podanych wymiaľach.

2.2, OKU CIA BT'DOWLAI\E.
KużÄy wyľób stolarki budowlanej powinien byó wyposażony w okucia zamykające,łącące,
zab ezpieczające i uchwytowo _osłonowe.

okucia powinny odpowiadaó wymaganiom noľľn , aw przypadku braku takich noľÍn -
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszłzającym do stosowania wyľoby stolaľki
budowlanej wyposażone w okucie, na kÍóľe nie została ustanowiona norÍna.

okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykoľozyjnymi.
okucia nie zabezpieczone na|eĘ, pľzed ich zamocowaniem, pokryé minią ďowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewrrą.

sPEcYrrKAcJA czĘśĆ BUDoWÁNA - DoM PoMocY sPoŁBczNEJ



6t

2.3 SZKLO
Do szklenia naleĘ stosowaó szkło płaskie walcowane wg PN-B-13050.
W oknach - S'yby przeźľoczyste, neutralne zabarwienie , szybabezpieczna laminowana lub
haľtowana, zgodnie z opisem drzwi

2.4 ŚRoDKI Do IMPREGNowANIA wYRoBÓw sToLARsKIcH.
Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed koľozją biologiczną. NaleĘ
impľegnowaó:
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru śľodków impľegnacyjnych należy dokonaó zgodnie zwyĘcznymi stosowania środków
ochrony dľewna podanymi w świadectwach ITB. Srodki stosowane do ochľony dľewna w
stolaľce budowlanej nie mogą zawieraó składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

Środków ochľony dľewna przeľĺlaczanych do zabezpieczeniapowieľzchni zewnętľznych
elementów stolaľki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych -nie naleĘ stosować do zabezpiecz-aniapowierzchni elementów od stľony
pomieszczenia.

3. Wymagania dotyczące spľzętu ĺ maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
ľobót budowlanych zgodnie z założonąjakością

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Roboty możma wykonaó przy użyciu dowolnego typu spľzętu zaakceptowanegopÍzez
Inspektora nadzoru.

4. \ľymagania doĘczące tľansportu
ogólne wymagania podano w specyÍikacji ST_00 częśó ogólna.

KuŻda paľtia wyrobów pľzewidziana do wysyłki powinna z-awieraé wszystkie elementy
przewidziane nonną lub pľojektem indywidualnym. okucia nie zamontowane do wyľobu
przechowywaó i tľansportowaó w odľębnych opakowaniach.

Do tľanspoľtu na|eĘ zabezpiecryć: pľzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczoneptznd uszkodzeniem elementy przewozié w miaľę możliwości pľzy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą byó pľzewożone dowolnymi śľodkami tľansportu orazzabezpieczone
przed uszkodzeniami, pľzesunięciem lub uhaĘ stateczrości.

Podczas transpoľtu materiaĘ powinny byó zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wymagania dotyczące wykonania ľobót budowlanych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

Wymaganĺa ogólne:

5.1. PRzYGoTowANIE oŚcIEzY.
Przed osadzeniem stolaľki naleĘ sprawdzió dokładnośó wykonania ościeża, do którego ma

a

a
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przylegaé ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże naleĘ napľawió i oczyścić.
Stolarkę okienną naleĘ zamocowaó w punktach tozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi poniżej.

Skľzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieó usunięte wszystkie dľobne wady
powierzchniowe, np. pęknięcią wyrwy. Wymienione ubytki naleĘ wypełnió kitem syntetyczÍ|ym
(ftalowym).

5.2. o SADZAI\ĺIE I U 1%CT,ELNIANIE

osadzanie dľzwi
- Dokładnośó wykonaniaościeĘ powinna odpowiadaó wymogom dla robót murowych .

- ościeznicę mocowaó zApomocąkotew lub haków osadzonych w ościeżu. ościeżnice naleĘ
zabezpieczyć: przed koľozją biologiczną od strony muru.
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnió materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
-Prued trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i poziomie,
- Po zmontowaniu dľzwi dokładnie zamknąó i spľawdzi,iluzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi
- miedzy skľzydłami +2 +2

-mięđzy skrzydłami a ościeżnicą _1 -1

6. opis działań zwĺązanych z kontľolą, badanĺami oľaz odbioľem wyrobów i ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesĺenĺa

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna.

ocenajakości powinna obejmować :

-spľawdzenie zgodności wymiarów,
-spľawdzenie zgodności elementów odtwaľzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
_sprawdzenie jakości mateľiałów z ktőrych została wykonana stolaľka,
-sprawdzenie pľawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegć>łów konstrukcýnych,
sprawdzenie działania skľzydeł i elementów ruchomych, okuó oraz ich funkcjonowania, -

Wymiary zewnętľzne Liczba punktów Rozmieszczenie
punktów zamocowań

wysokość szerokośó
zamocowań w
nadprożu i progu na
stojaka

do 150 4 nie mocuje się po2

150 do 200 6 po2 po2

powyżej 200 8 po3 po2
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spľawdzenie pľawidłowości zmontow ania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczące pľzedmĺaľu i obmiaru ľobót

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna
Jednostką obmiaľową ľobót jest 1 szt' (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zaklp i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otwoľach zuszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
_ewentualną napľawę powstałych uszkodzeń. -wykonanie badań i pomiarów.

8. opis sposobu odbĺoľu ľobót budowlanych

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją PĄektową i Sl jeżeli wszystkie
badania i pomiary dĄ wyniki pozytywne.

odbióľ ľobót obejmuje wszystkie materiaĘ oÍazczlnności wyszczególnione powyżej

9. opis sposobu rozliczania ľobót Ęmczasowych i pľac towarzyszących

Zgodne ze specyfikacją sT-00 częśó ogólna'
Prace towarzysące i ľoboty tymczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu ľozliczaniu i stanowią integľalne zobowiązanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy narealizację inwestycji.

10. DokumenĘ odnĺesienia

PN-88/B-10085 Zmiarn 2 Stolarka budowlana * Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN_88/B_10085lAz3:2001 Stolaĺka budowlana - okna i dÍz1ili * Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolaľka budowlana _ okna i drzwi - Terminologia.
PN-75/B-94000 okucia budowlane _ P odział.
PN-EN 4l0:200l Szkło w budownictwie - określenie świetlnych i słonecznych właściwości
oszklenia.
PN-EN 410:2001, / Apl :2003 jw
PN-EN 410:2001 / Ap2:2003 jw.
PN-EN ISo 717-1:1999 Akustyka - ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów buđowlanych - Izolacyjnośó od dźwięków
powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:19991A1,:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:200l okna i drzwi _ Przepuszczalnośó powietrza - Metoda badania.
PN-EN 1027:200I okna i dľzwi _ Wodoszczelność - Metoda badania.
PN-EN Il9L:2002 okna i drzwi - odpornośó na wielokrotne otwieranie izamykanie -
Metoda badania.
PN-ENIV 1627:2006 Q okna, dĺzvłi, aluzje -odpornośó na włamanie _Wymagania i
klasyťrkacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) okna' drnĺłi, a|uzje -odpoľność na włamanie -Metoda badania dla

okľeślenia odpoľności na obciążenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) okna' drzuĺi, abuje -odpoľnośó na włamanie -Metoda badania dla

okľeślenia odpoľności na obciążenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 @ okna, drzwi, allzje -odpornośó na włamanie -Metoda badania dla
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okľeślenia odporności na pľóby włamania ręcznego.
PN-EN |2207:2001okna i drzwi - Pľz.epuszczalność powietrza - Klasyfikacja.
PN_EN |2208:2001 okna i drzwi - Wodoszczplność - Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 okna i drzwi -Tľwałośó mechaniczna-Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczn|niające do dľzwi,
okien, aluzji i ścian osłonowych - Cześó 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyÍikacja.
PN_EN 12365-2:2006 okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do dľzwi,
okien, aluzji i ścian osłonowych _ Cześó 2: Metoda badania liniowej siĘ ściskającej.
PN_EN 12365-3:2006 okucia budowlane _ Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, aluzji i ścian osłonowych - Cześó 3: Metoda badania powľotu przekształceniowego.
PN_EN 12365-4:2006 okucia budowlane _ Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, aluzji i ścian osłonolvych - Cz-eśé 4: Metoda badania powrotu przekształceniowego
po przyspieszonym staľzeniu.
PN-EN L3049:2004 okna _ Udeľzenie ciałem miękkim i cienkim - Metoda badania,
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyťrkacja.
PN-ENV 13420:2006 (t) okna _ Zachowanie się pomiędzy dwoma równymi klimatami _
Metoda badania..
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka _ Pomiar izolacyjności akustycmej w budynkach i
izolacyjności akusýcznej elementów budowlanych - Pomiary laboľatoryjne izolacyjności od
dŹwięków powietľznych elementów budowlanych.
PN-EN 201 40 -3 :1,999 / Al :2007 jw.
PN-B_02151 -3:1999 Akustyka budowlana - ochrona przed hałasem pomieszczeńw
budynkach - Izolacyjnośó akusĘczna przegrőd w budynkach oraz izolacyjnośó akustyczna
elementów budowlanych - Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i &zwi - Pakowanieo przechowywanie i transport.
PN-B-91000:1996 Stolaľka budowlana - okna i drzwi -Terminologia.
PN_75/B_94000 okucia budowlane - Podział

opracowanie: Mgľ inż. arch. Marta Heigel - Kleka
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ssr 1.8

SPEC\TIKACJAIECHMCZ}{A ro I

ODBIORU ROBÓTBUDOWLANIYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV
4542tl4|-4 Instalowanĺe ścĺanek dzĺałowych
45421146-9 Instalowanie suÍitów podwĺeszanych
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l. CzĄŚĆ oGÓLNA

Specyfikacja techniczna doĘczy wymagań doĘcącychrea|iz.acjirobót w systemie lekkiej
zabudowy ptzewidzianych do wykonania , związanych z inwestycją.
Specyfikację opľacowano do zastosowania jako cąść: dokumentów przetaľgowych
kontraktowych.

1. 1 Nazwa nadana zamówienÍu przez Zamawiaj ącego
Przebudowa fragmentu budynku Przebudowa fragmentu paľteru z kuchnią oruzpruyległymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej pny ul. Bľoniewskiego 416 w
Szczecinie, na działce nr 2313 z obľębu 2036.

1.2 Pľzedmĺot i zakľes ľobót budowlanych

W ramach prac przrwiduje się wykonanie następujących robót :

- pďożrcnie suÍitupodwieszanegow części pomiesznzeń z pý GK
- wykonanie ścianek zps' GK na pľofilach metalowych- -zabudowa wentylacji
mechanicznej

Wysokośó suťrtów podwieszanych przyjęto tak aby zmieścić elementy wentylacji
mechanicznej i jednocześnie nie wchodzió w istniejące otwory okienne. Jeżeli ze
względów montażowych okaże się że wysokośó na jakiej zostanie ułożony suÍit
podwieszony naleĘ zmniejszyó _ można to zľobió pod warunkiem wykonania wzdłuż ściany
z oknami pasa sufitu podwieszonego na wysokości umożliwiającej otwarcie okien, po
skonsultownaniu proj ektowanego rczłłiązania z proj ektantem.

1.3 Wyszczególnienie i opis pľac towarryszących i robót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją sT:00 część ogólna.

1.4 Infoľmacje o teľenie budowy

Zgodne ze specyfikacją ST-00 część ogólna'

Nazwy ĺ kody grupy' klas ĺ kategoľiĺ ľobót

Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45421'14l-4 Instalowanie ścianek działowych
45 421 1 46-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

2. Wymaganĺa podstarvowe dotyczące materĺałĺów budorvlanych

2.1. WODA

Do pľzygotowania 7Äpraw stosowaó moźna kużdą wodę zdatną do picia,

z.z.PŁYTY GIPsowE

Stosowaó pł5Ą GK gľubości l2,5 mm, w pomieszczęniach mokrych - wodoodpoÍne' w
pozostĄch pomieszczeniach _ zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosowaó płyly GKF.
PĘta GKF to impregnowana ognioodpoľna o grubości 12,5mm pĄrta gipsowo-kaľtonowa z
dodatkiem ciętego włókna szklanego.
Podstawowe wymiary:
-szeľokośó 1200mm
-długośó od 2000mm do 3000mm
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-ciężar około l0,8kým2

2.3. MASY SZ,PACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyÍikatorów lub gotowa masa

. Uľabialność ok.60min

.Ptzyczepnośó do podłoza > 0,3MPa

2.4. METALoWA KoNSTRUKCJA NoŚNA
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

_ grubość blachy 0,6mm ztolerancjąwg PN-H-92201:1996

- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19pm

- mogą byó stosowane w pomieszczeniach zamknięĘch o wilgotności względnej powietrza75%o

3.0 sPRzĘT
ogólne wymagania doĘcące spľzętu podano w ST.00.00. ''Wymagania ogólne'' Roboty można
wykonaó przy uĘciu dowolnego typu sprzętu.

4.0 TRANSPORT

ogólne wymagania doĘcące tľansportu podano w ST.00.00. ''Wymagania ogólne''
MateľiĄ i elementy mogą byó przewożone dowolnymi środkami transpoľtu. Podczas tľanspoľtu
materiały i elementy konstľukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraĘ
stateczności.

5.0 WYKoNAI\ĺIE RoBlT
ogólne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00. ''Wymagania ogólne''

5.1. oGoLNE zAsADY wYKoI\tYwANIA sUFITow PoDwIEszoI\ľYcH I ŚCIAI\EK

a) Przed pľzysĘpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny byé zakoŕlczone
wszystkie roboty stanu surowego, ľoboty instalacýne podtynkowe' zamurowane przebicia i
bruzdy' osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montażu od 1loC do 35oC. Należry ľównież utľzymywaó stałą
wilgotność powietrza.

5.2. WYKONYWAIIIE ST'FITOW PODWIESZOIIYCH

a) Przed pľzystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny byó zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacýne podtynkowe' zamurowane przebicia i
bruzdy' osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montażu od lloC do 35oC. Należy również utrzymywaó stałą
wilgotnośó powietrza.

Montaż sufitótľ podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:
l. zamocowanie profili do ścian nary7Äaczonej wysokości podwieszenia suÍitu
2. wyznaczenie rozstarľu wieszaków
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji
4. zamocowanie profili głównych podfużnych
5. montaż profili poprzecznych
6. ułożenie izolacji
7. pokrycie konstľukcji metalowej pĘtami gipsowo_kaľtonowymi mocowanymi za pomocą
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wkrętów co 15 cm.
8. poszpachlować spoiny.
odchylenie powierzchni okładziny z pĘt gipsowo-kartonowych od pŁaszczyzny i odchylenie
kľawędzi od linii prostej nie powinny byó większe niż lmm/m.

Ruszt konstľukcji nośnej
Ruszt stanowiący podłoze dla pý gipsowo-kaľtonowych powinien składaó się z dwóch waľstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt 

-nazryanej 
w dalszej części 

''warstwąnośną'' oľaz góľnej - dalej nazywanej ,owaľstwą główną''. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowaľstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstľukcyjnymi do
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy dľewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy pĄektowaniu sufitu, naleĘ braó pod uwagę następujące czynniki:
a) ksztak p om i e szczenia :

- jeŻeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na
sztywnośó rusztu zasadne j est zastosowanie konstrukcj i dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanierozwiązunie jednowaľstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeŻeli ľuszt styka się bezpośľednio zpłaską konstrukcją przegrody, to moźna zastosowaó
ruszt jednowaľstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stľopu, zazwyczĄ stosuje
się rozwiązania dwuwaľstwowe,
_ rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleĘ ľównież od kierunku
usýuowaniapodłuimych krawędzi pbrt w stosunku do tych elementów,
b) grubośó zastosowanych pĘt:
- rozmieszczeniapŁyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleĘ między innymi od sztywności płJrt,
c) funkcję jaką spełniaó ma sufit:
- jeżeli suÍit stanowi baľieľę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi byó zawsze
pľostopadły do elementów waľstwy nośnej. Ruszt takiego suÍitu może byó wykonany z
kształtowników stalowych lub listew dľewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wpýwu na odpoľnośó ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje
okładzinagipsowo-kaľtonowa.

Ęczenie rozmieszczenĺa pĘt
Chcąc uzyskaó oczekiwane efekty użýkowe sufitów, naleĘ przy ich wykonywaniu pamiętaó o
paru podstawowych zasadaclt:
- styki krawędzi wzdłużnychpĄrt powinny być pľostopadłe do płaszczyzĺy ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania pbrt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aĘ
sýki długich kľawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania pĘt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych kľawędzi pĘt opieľĄ się na tych elementach,
- ponieważ ľzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła byó umocowanapeŁna ilośó pýt,
naleĘ je tak rozmieśció, by na obu kľańcach tego ľzędu znalazĘ się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do pďowy szerokości pĘý (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne pbrt w dwu sąsiadujących pasmach powinny byó przesunięte względem
siebie o odległośó zbliŻonądo połowy dfugości pĘý,
- jeżeli zprzyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kaľtonowa sufitu ma byó dwuwaľstwowa, to
drugą waľstwę pýnaleĘ mocować mijankowe w stosunku do pieľwszej, pľzesuwając ją o
jeden ľozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienĺe ľusztu
W zależności od konstľukcji i ľodzaju materiafu, z jakiego wykonany jest stropo wybieľa się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musą spełniaó
warunek pięciokľotnego współczynnika wytľzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, Że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi byó większe od pięciokrotnej waľtości noľmalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
Konstrukcje sufitów mogą zostaó podwieszone do stľopów zbudowanych w oparciu o belki
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pľofilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstľukcję suÍitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie foľmowania stropu, kotwy
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej
konstrukcji stľopu rodzimego powinny wyhzymywaé trzykłoną waľtośó normalnego obciążenia.
Wszystkie elemený stalowe, sfuĘce do kotwienia' muszą posiadaó z.abezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanĺe płyt gipsowo_kartonowych do rusztu
Na okładziny suťltowe stosuje się pýty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.
Jeśli tego wymagają waľunki ogniowe, na okładzinę stosuje się pýý o podwyższonej
wytľzymałości ogniowej o gr. l2,5lub l5 mm. Pł5Ą gipsowo-kaľtonowe mogą być mocowane
do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dfuższymi pbrt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
- mocowanie podfużne wzdłuż elementów nośnych rusztu pĄrt, ułożonych ľównolegle do nich
dłuższy mi krawędziami.
PĄĄ gipsowo-kartonowe mocuje się:
- do listew drewnianych gwoźÄziami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkľętami.

Kieľunek mocorľania pĘt gipsowo_kaľtonowych na suÍitach
Grubość pł']ty l2,5 [mm]
Dopuszczalna ľozpiętośó : Kierunek mocowania popľzec7.ny 500, podfużny 420

53. wYKo|[YwAIYm Ścrłľnx z PŁYT GK
Przed przysĘpieniem do wykonania robot naleĘ wytľasowaó położenie ścianelď obudow.
Pľzewiduje się montaż ścianek z pýt gľubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpomych, w
zależności od miejsca wyĘpowania.. Stelaz pľzymocowaó do podłoĘ zzastosowaniem
metalowych kďków rozpoľowych orazpołączyć: elementy stelażu ze sobą. Należy zachowaó
pionowośó iýaszczyznowośó ścian. Stosowaé pľofile odpowiadające wyýcznym producenta w
zależności od ich prze7.nacztnia. Pbŕy GK mocowaó do stelażu wkľętami zabezpieczonymi
anýkoľozyjnie. Na zakoŕrczenie naleĘ zamontowaó nierdzewne listwy naľożnikowe, zazbroió
styki taśmą z włokna szklanego i zaszpachlować nierowności gipsem szpachlowym.

6. opis dzialań związanych z kontrclą, badaniamĺ oraz odbioľem wyľobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienĺa

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i sT' jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozytywne.

ó.1. odbiór podłoź:a

odbiór podłoża naleĘ pľzeprowadzió bezpośľednio przed pľzystąpieniem do pľzykręcania płyt.
Podłoże powinno byó zlicowane. Naleźy sprawdzió mocowanie wieszaków w przypadku sufitów
podwieszonych

6.2 Badania rľ czasĺe wykonywania ľobót
Częstotliwośé orazzakres badan pýt gipsowo_kartonowych powinna być: zgodnaz
PN-B -79405,,Wymagania dla pĘrt gipsowo-kartonowych''.
W szczególności powinna byó oceniana:
- równośó powieľzchni pýt,
_ naľożniki i kľawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary pýt (zgodne z tolerancją),
- wilgotnośó i nasiąkliwośó,
_ obciążenie na zginanie niszcące lub ugięcia pĘrt.
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Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych mateľiałów powinny byó wpisywane do
dziennika budowy i akceptowaneprzez InspekÍora nadzoru.

ó.3 odbĺóľ ľobót
odbióľ podłoianaleĘ przeprowadzić:bezpośrednio przed pľzystąpieniem do ľobót
okładzinowych zpý gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbióľ podłoża odbywa się po dłuŻszym
czasie od jego wykonania, naleĘ podłoże oczyścić: i umyó wodą
Roboty uznaje się zazgodne z dokumentacją pľojektową, ST i wymaganiami lnspektoľa
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancjĐ dały
pozytywne wyniki

6.4 Wymaganĺa pľzy odbioľze
Wymagania przy odbiorze określa nortna PN-72/B-10122. ,,RoboĘ okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania pľzy odbiorze''.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnośó z dokument acją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. pľzygotowanie podłoża,
d. prawidłowośó zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naĺożach i obrznżnch,
e. wichrowatośó powierzchni.
ad. e) Powieľzchnie suchych Ęnków powinny stanowió płaszczyzny pionowe, poziome lub
o kącie pochylenia pľzewidzianym w dokumentacji. Kąý dwuścienne utwoľzoneprzezte
płaszczyzny, powinny byó kątami prostymi lub posiadaó ľozwaľcie wynikające z wcześniejszych
założeń zawaĺtych w dokumentacji. Kľawędzie przycięciapłaszczyzn powinny byó
prostoliniowe. Sprawdzenie pľawidłowości wykonania powierzchni i kĺawędzi sucĘch
tynków naleĘ pľzepľowadzaó za pomocą oględzin zewnętrznych oľazpĺzykładania
(w dwu pľostopadĘch do siebie kierunkach) łaty kontľolnej o długości ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego
tynku powinien byó wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po
wierzchni:

odchylenia powierzchni powierzchni i kľawędzi od kierunku

odchylenia powierzchni powieľzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od
linii prostej - nie większa niż2 mm i w liczbie większej niżŻ na całej długości 2 mb

odchylenie powierzchni i krawędzi od kieruku pionowego: nie większa niŻ 1,5 mm na 1 mb na 1

mb i ogółem nie więcej niŻ 3 mmw pomieszczeniachdo 3,5 m wysokosci i nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
odchylenie powieľzchni i kľawędzi od kieruku pionowego: nie większa niż 2 mm na 1 mb i
ogólem nie więcej niż 3 mm na całej powieľchni ogľaniczonej sbelkami, ścianami iĘ.

odchylenie przecinających się płaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie większa niż
2mm

7. WYMAGAI\IA DoTYczĄcE PRZEDMIARU I oBMIARU RoBlT

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogólna

Jednostką obmiaľową ľobót jest m2 (metr kwadľatowy) powierzchni . Zpowierzchni suchych
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urądzeń,
jeżelikużda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .

Cena robót obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotow awcze )
-dostaľczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
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-wykonanie ścian, naroĘ
-ustawienie i ľozebranie pohzebnych rusztowań
-uporądkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBIT BT]DOWLAI\YCH

Zgodne ze specyÍikacją ST-00 część ogólna.

8.1. oDBIlR PoDŁożA
PĄĄ gipsowo-kartonowe, mateľiĄ sufitu podwieszonego i mateľiały pomocnicze powinny
mieó zaświadczenia o jakości wystawione pľzez producenta.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie
badania i pomiary dały wyniki pozyýwne.

s.2. oDBIlR oKŁADzIhtY ĹPŁYT G-K
Badanie gotowej okładziny polega na spľawdzeniu:
- naleĄrtego przylegania do konstľukcji
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od ýaszczyzny
_ zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii pľostej
- pomiar tych odchyleń

- ocenę jakości szpachlowania spoin

9.0 WARI]NKI PŁATNoŚCI
ogólne ustalenia dotycące podstawy płatności podano w ST B.D.00.00. ''Wymaganiaogólne''

9.1. CENAJEDNOSTKOWA

9.1.1. SuÍiĘ podwĺeszone
Płaci się za ustaloną ilość m2 powieľzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie sąpachli
-wyanczeÍtie poziomów
- zakup i dostarczenie mateľiałów i spľzętu, _docinanie pbrtek,
- ustawienie i rozbiórĘ rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie lĺľatek wentylacyjnych i iĺnych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca ptacy zpozostałości materiałów.

9.1.2. Ścianki z pĘt GK
-dostawę materiałów, wyýczenie ścianek i obudów, montaż stelażu,
- montgŻ listew naľożnikowych,
_wykonanie połączsŕl p$,, zaszpach lowanie styków i nar oĘ
-osadzenie okien i &zwi
_badania na budowie i laboratoqyjne w razie potĺzeby

10. DOKT]MENTY ODNIESIENIA

Nonĺly:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. SpecyÍikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu
do betonów i zapraw
PN-72/B-I0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania pľzy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla pýt gipsowo - kaĺtonowych.
PN-93/B-02862 odpornoŚl ogniowa
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PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-79/B-06711 Kľusąnva mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do pýt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-79405 PĄrty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405/Ap l PłyĘ gipsowo-kartonowe

Noľma ISo (Seľia 9000, 900l, 9002,9003 i 9004) Normy doĘcące systemów zapewnienia
jakości i zarądzania systemami zapewnienia jakości.

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

opracowanie: Mgr inż. arch. Maľta Heigel - Kleka
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ssr 1.9

SPECYTIKACJA TECHNICZ{A W
I oDBIoRU RoBÓT BUDoWLANIYCH

ROBOTY MALARSKIE
Kody i nazw}, robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45 4421 00 -8 Roboty malaľskie
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t. cZĄŚĆ. oGÓLNA

Specyfikacja techniczna dowczy wymagań doĘcącychrealizacji robót malaľskich
pĺzewidzianych do wykonania, związanych z inwestycją.
Specyfikację opracowano do zastosowania jako cąśé dokumentów przetaľgowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawĺaj ącego
Pľzebudowa fragmeĺrtu budynku Przebudowa fragmentu paľteru z kuchnią orazpnylegľymi
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej pÍzy |ú. Broniewskiego 416 w
Szczecilie, na działce nr 23 13 z obľębu 2036.

1.2 Przedmiot ĺ zakľes ľobót budowlanych

Wľamach pľac pľzewiduje się wykonanie następujących robót :

-Malowanię tynków cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podłoży z pýt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podłoży

1.3 Wyszczególnienĺe i opĺs prac towarryszących i rcbót tymczasowych

Zgodne ze specyfikacją sT-00 częśó ogólna.

1.4 Infoľmacje o teľenĺe budowy

Zgodne ze specyfikacją ST-00 częśó ogólna.

Nazwy i kody gľupyn klas ĺ kategoľiĺ ľobót

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

45442100-8 Roboty malaľskie

Wymagania podstawowe doĘczące mateľĺałórv budowlanych

ogólne wymagania doĘcące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00
''Wymagania ogólne''

2.1. WODA

Do przygotowania faľb stosowaé możmakażdą wodę zdatną do picia. Niedozrlrolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.

2.2. sPoIwA BEZ\ľoDNE

Pokost lniany powinien być: ciecą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobľązowego i
odpowiadającą wymaganiom noľmy państwowej.
Pokost synteýczny powinien byó używany w postaci cieczy, baľwy od jasnożółtej do brunatnej,
będącej roztworem żryvłicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach techniczrychzbliŻonych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien od odpowiadaó wymaganiom normy lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.
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2.3. MLEKo WAPIEI\ĺNE
Mleko wapienne powinno mieó postaó cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej prznz rozcieŕrczenię
1 części ciasta wapiennego z3 częściami wody, tworącą jednolĘ masę bez grudek i
zanieczyszłzeń.

2. 4. RozCIEŃczALI\tIKI.

W zależności od rodzaju faľby naleĘ stosowaó:

-wodę -do faĺb wapiennych i emulsýnych
_teľpentynę i benzynę _do farb i emalii olejnych,
-inne rozcieńczalniki pľzygotowane fabrycnlie d|aposzczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadaó nonnom lub mieó cechy techniczne zgodne zzaświadczeniem o jakości Ývydanym
przez pr o ducenta or az z zakľ esem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDoWLAI\ĺE GoTowE.

Faľby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadaó wymaganiom norĺn lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Faľby emulsyjne wytwaľzane fĺbrycznie
Farby alcrylowe, lateksowe farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa) odpoľna na anywanie (klasa
l wg DIN EN 13300)' z atestem do pomieszczeńwymagającychuttzymania aseptyki; odpoľna na
działanie śľodków dezynfekcyj nych

Wymagania dla farb:
_ odporność na ścieranie - zgodnei z określoną klasą
_gęstośó: max. 1,6 ýcm3
- zawaĺtośé substancji lotnych w 0ń masy max.45 oÁ

- roztarcie pigmentów: max. 90 m
_ czas schnięcia powłoki w temp. 20 oC i wilgotności względnej powietrza 65 % do osiągnięcia S
stopnia wyschnięcia -max.2 godz.

Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny -ýadh'a, matowa, bez pomaľszczpíli zacieków,
- grubośó-l00 _120ltm
- przycrcpnośó do podłoża _1 stopień,
_ elastycmośé -zgiętapowłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięó lub
odstawania od podłoĄ
- twaľdość względna -min. 0,1,
- odpomośó na udeľzenia _masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodowaó
uszkodzenia powłoki
_odpoľnośó na działanie wody -po -120 godz. zanurzeniaw wodzie nie może występowaó
spęcherzenie powłoki.

2.5.6. Śľodkĺ gľuntujące.

Pruy malowaniu faÍbami emulsýnymi:
_ powierzchni betonowych lub tynków zwykĘch nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia danego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożachna|eĘ stosowaé do gruntowania faľbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku l:3-5 z tego samego rodzaju faĺby' z jakiej pľzewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej, lub innym zlecanym pľzez pľoducenta farby środkiem gruntującym
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3. Wymagania doĘczące spľz4tu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
ľobót budowlanych zgodnie z założoną jakością

ogólne wymagania doĘczące sprzętu podano w ST.00. ''Wymagania ogólne'' Roboty można
wykonaó przy uĘciupędzli lub apaľatów natryskowych.

4. Wymagania dotyczące tľansportu

ogólne wymagania doĘcące tľanspoľtu podano w ST 00.00. ''Wymagania ogólne''

79

Faľby naleĄ transpoľtować: zgodnie zPN-o-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu materiĄ powinny być: zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utľatą stateczrości.

a

a

a

5. Wymagania doĘczące wykonania ľobót budowlanych

ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 częśó ogőlna.

Wymaganĺa ogólne:

ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. ''Wymagania ogólne'' Pľzy malowanÍu
powieľzchni wewnętľznych temperatura nie powinna byó niższa nis +5oc. W okľesie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewaé. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byó ogľzane do
temperatury co najmniej +8 oc. Po zakończeniu malowaniamożna dopuścić do stopniowego
obniżania temperatury jednak ptzez3 dni nie może spaśó poniżej +1 oc. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepĘm powietrzem od przewodów
wentylacyj ny ch i ur ądzeń o g zew czy ch.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i suÍitów można wykonaó po:
. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu aľmatury iurądzeÍl
sanitarnych),
. całkowitym ukończeniu robót elekĘcznych'
. całkowitym ułożeniu posadzek,
. usunięciu usterek na stľopach i 6mkach.

Uwa ga ! Wydzielió kolorystycznie poszcze gólne oddziaŁv

5. 1. PRzYGoTowANIE P oDŁoŻy

Podłoże posiadające dľobne uszkodzenia powieľzchni powinny byó, naprawioneptzez
wypełnienie ubýków zaprawącementowo-wapienną. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 7ĺlpÍaw itp. odstające tynki na|eĘ odbió, a rysy
poszerzyé i ponownie wypełnió zapÍawącementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny
byé oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu
faľby podkładowej.

5.2. GRUNTOWANTE.

Pľzy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować faľbę emulýną tego samego
ľodzaju z jakiego ma być wykonana powłoka, leczrozcieŕlczonąwodą w stosunku l:3-5.

5.3. WYKo1\IYWANIA PowŁoK MALARsIilcH

Powłoki z faľb emulsyjnych powinny być niezmywalne,przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
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Powłoki powinny dawaó aksamitno -matowy lvygląd powierzchni. Barwa powłok powinna byó
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z faľb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieó baľwę jednolią zgodnąze
wzorcem' bez smug, zacieków, uszkodzeń, nrlarszpzpÍl'pęcherzy, plam i nniany odcienia. Powłoki
powinny mieó jednolity pĄsk.
Przy malowaniu wielowaľstwowym należy napos7'c7śgólne waľstwy stosować faľby w różnych
odcieniach.

ó. opĺs działań związanych z kontľolą, badaniami oraz odbĺorcm wyľobów i ľobót
budowlanych w nawĺązanĺu do dokumentów odnĺesĺenia
ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. ''Wymagania ogólne''

6.1. POWIERZCIINIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicmlęgo powierzchni pľzygotowanej do malowania powinna obejmowaó:

. sprawdzenie wyglądu powieľzchni,

. sprawdzenie wsiąkliwości,

. sprawdzenie wyschnię cia podłoża,

. spľawdzenie czystości,

Spľawdzenie wyglądu powieľzchni pod malowanie naleĘ wykonaó pľzez oględziny zewnętrme.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonaó przez spryskiwanie powierzchniprzewidzianej pod
malowanie kilku kľoplami wody. Ciemniejsza plama zvłilżonej powierzchni powinna nasĘpió nie
wcześniej niż po 3 s.

ó.2. RoBoTY MALARSKIE.

Badania powłok przy ich odbiorach na|eĘ przeprowadzié po zakończeniu ich wykonania:
- dla faľb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza się pĺzy temperatuľze powietrza nie niższej od ł5oC przy wilgotĺrości
powieüza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowaó:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrmego
- sprawdzenie zgodności baľwy ze wzorcem
- dla faľb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i udeľzenia,
sprawdzenie elastyczności i ĺľaľdości orazprzyczepności zgodnie z odpowiednimi noľmami .

Jeśli badania dadąwynik pozytywny' to roboty malarskie naleĘ uznaé za wykonane
prawidłowo. Gdy któľekolwiek z badań dało wynik ujemny, na|eĘ usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonaó powtórnie.

7. Wymagania dotyczące pľzedmĺaľu i obmiaru robót

ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. ''Wymagania ogólne''

Cena robót obejmuje co najmniej:

-roboty pomiarowe i przygotow aw cze,
_dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań lub drabin malarskich
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-uporądkowanie i oczys zczenię stanowiska pracy z resztek materiałów,

-badania i pomiary.

8. opis sposobu odbĺoru robót budowlanych

Zgodne ze specyÍikacją sT-00 częśó ogólna.

s.1. oDBIÓR PoDŁożA

Zastosowane do pľzygotowania podłożamateriĄ powinny odpowiadaó wymaganiomzawaĘm
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
podłoże, posiadające dľobne uszkodzenia powinno byó napľawioneprzezwypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót Ęnkowych lub odpowiednią szpachlówką. podłoże
powinno byé pĺzygotowane zgodnie zwymaganiami w pkt.5.2.1. jeżeli odbióľ podłożn odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, naleĘ podłoże przed gruntowaniem oczyśció.

8.2. oDBIÓR RoBÓT MALARSKICH.

Spľawdzenie wyglądu zewnętľznego powłok malaľskich polegające na stwierdzeniu
ľównomieľnego rozłożenia faĺby' jednolitego natężrenia baľwy i zgodności ze wzorcem
pľoducenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub gľudek ĺiaoztartego pigmentu lub
wypełniaczy, bľaku plam, smug' zacieków, pęcheľzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędz|a itp., w stopniu kwalifikującym powieľzchnię malowaną do powłok o dobĘ
jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieľanie polegające na lekkim, kilkakľotnym potaľciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Spľawdzenie przyczepności powłoki do podłoźa polegające na pľóbie podeľwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża'

Sprawdzenie odpoľności powłoki na zmywanie wodą polegające nazvłilżnniu badanej
powierzchni powłoki pľzez kilkakľotne potarcie mokľą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbioľów mateľiałów i ľobót powinny byó każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. opis sposobu rozliczania ľobót tymczasowych i pľac towaľzyszących

Zgodne ze specyťrkacją sT-00 częśó ogólna.
Prace towaľzysące i roboty ýmczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integľalne zobowipanie Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

10. DokumenĘ odnĺesĺenia
Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane faľbami wodnymi i wodoľozcieŕrczalnymi faľbami
emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malaĺskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/c-04401 Pigmenty. ogólne metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie tľwałości na światło
PN-70/H-97051 ochľona przed korozją. Pľzygotowanie powieľzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania ogólne wýyczne
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PN_71/H_97053 ochronaprzed korozją. Malowanie konstľukcji stalowych' ogólne wficzne
BN-75/6 I I 3 - 1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje
PN-EN ISo 1l998:2007P Faľby i lakiery' oznaczenie odporności powłok na szorowanie na
mokro i ich podatnośó na czyszczenie
PN-EN Iso I2944-2:200IP Farby i lakiery. ochrona przekorozjąkonstľukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malaľskich' Częśé 2: Klasyfikacja środowisk
PN_EN Iso |2944-8:200lP Farby i lakiery. ochrona przekorozjąkonstľukcji stalowych za
pomocą ochľonnych systemów malarskich. Cąść:8: opľacowanie dokumentacji doĘcącej
nowych prac renowacji.
PN-EN l3279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Deťrnicje i wymagania
PN-c-8 l 9 14 :2002 F arby dyspersýne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300 Fraby lateksow
Inne:
warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano_montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Aľkady 1988 r.

opracowanie: Mgr inż. aľch. Maľta Heigel - Kleka
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