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1. WSTĘP
1.1.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) – „Wymagania ogólne” są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem remontu rampy przeładunkowej w budynku Poczty Polskiej UP Mysłowice 1
zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Powstańców 11..
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Remont rampy przeładunkowej

1.4. DANE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY
1.4.1. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca opracuje plan organizacji robót, oraz harmonogram robót, który uzgodni z Inspektorem Nadzoru i
użytkownikiem.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
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1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną.
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki
informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki).
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Głównym warunkiem rozpoczęcia prac przy realizacji projektu jest zapewnienie przez Wykonawcę bezpieczeństwa.
Ponieważ prace będą prowadzone w budynku użyteczności publicznej, dlatego przed przystąpieniem do realizacji zadania
należy zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim. W tym celu trzeba wykonać ogrodzenie wraz z tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi. Wykonawca robót powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą go przed
roszczeniami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji
prac.
Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości dla pracowników i klientów budynku.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował udzielając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.

1.4.4.

1.4.5.

Warunki bezpieczeństwa pracy
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca ma obowiązek zadbać o właściwe składowanie materiałów i odpowiednie ich zabezpieczenie przed
wpływem warunków atmosferycznych.
Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni nadzór i będzie przestrzegać przepisów administracyjnych i służbowych obowiązujących na
terenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość i bezpieczne warunki na terenie wykonywanych robót.
Wykonawca będzie usuwać i wywozić z terenu zamawiającego gruz i śmieci jakie gromadzić się będą wskutek
prowadzonych przez niego działań.
Wykonawca po zakończeniu prac pozostawi teren prowadzenia prac remontowych i otoczenie w stanie czystym.
Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie całego placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez prowadzone przez
niego prace.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca sam zapewni sobie pomieszczenia do przechowywania materiałów oraz pomieszczenia dla pracowników z
węzłem sanitarnym.
Koszty za zorganizowanie w/w pomieszczeń ponosi Wykonawca.
1.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku braków zwrócenie
się do projektanta o ich uzupełnienie,
odbiór od Inwestora palcu budowy i jego zabezpieczenie,
prowadzenie dokumentacji budowy,
kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i
Przepisami BHP,
wstrzymywanie robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich wykonywania lub możliwości wystąpienia
zagrożenia,
zgłaszanie Inwestorowi robót do odbioru.
1.6. DOKUMENTACJA BUDOWY.
a) dziennik budowy
b) protokoły robót ulegających zakryciu i zanikowych
c) protokół odbioru końcowego
c) książka obmiarów
d) aprobaty techniczne i deklaracje zgodności z Polską Normą na zastosowane materiały
e) wyceniony obmiar robót
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
1.7. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).
45111000-8 Roboty rozbiórkowe,,
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45666666-1 Roboty malarskie
55555555-1 Roboty posadzkarskie
33333333-1 Remont posadzki rampy przeładunkowej
1.8.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany – to:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowa – to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.
Roboty budowlane – to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Remont – to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane – to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeną_ zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy – to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodę montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Wyrób budowlany – to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
Rejestr obmiarów – to akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały – to wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Odpowiednia zgodność – to zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru – to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – to uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji projektowej.
Część obiektu lub etap wykonania – to część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca w trakcie realizacji robót powinien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące zamawianych materiałów i odpowiednie
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do
wykonania robót powinny spełniać wymagania Polskich Norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
krajowych aktów prawnych (PN-EN).
Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:
- oznakowanie CE,
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany,
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej.
Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca:
- siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub
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AT,
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność wyrobu
budowlanego,
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego.
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, wskazany w PN lub AT,
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.
W przypadku braku możliwości oznakowania wyrobu budowlanego w sposób podany powyżej, oznakowanie należy
umieścić się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszących temu wyrobowi.
2.2. Kontrola materiałów i atesty
Inspektor Nadzoru może sprawdzać dostarczone na budowę materiały, aby zweryfikować czy są one zgodne z
wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek udostępnić dane użytych materiałów lub pomóc przy ich badaniu. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych
nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie powinny być usunięte przez Wykonawcę, a wykonane roboty z
takich materiałów podlegają rozbiórce.
2.3. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dane dotyczące miejsca produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach,
wynikach badań laboratoryjnych i próbek .
Na żądanie inspektora Wykonawca przedstawi oryginalny dowód zakupu materiałów budowlanych, przewidzianych do
realizacji robót.
Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują akceptację.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają wymagania.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny być natychmiast usunięte z placu budowy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca ma obowiązek tak zabezpieczyć składowane materiały, aby do momentu użycia na budowie nie były
narażone na zanieczyszczenia, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
- w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
- poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca ma obowiązek stosować taki sprzęt, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru .
Wykonawca będzie konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca ma obowiązek stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewożonych materiałów.
Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z
warunkami transportu.
Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących
zniszczenie wyrobu.
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.

WYMAGANIA OGÓLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem o organizacji
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu
celem ustosunkowania się.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Realizacja projektowanych prac odbywa się będzie przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robót przez osobę do
tego uprawnioną, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków
technicznych wykonania robót, przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów przeciwpożarowych w budownictwie.
Zwraca się szczególną uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, stosowanie
właściwych narzędzi, sprzętu ochronnego i ubrań ochronnych.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy.
5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
5.3.

ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT

1) Roboty rozbiórkowe,
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skucie płytek na posadzce,
skucie posadzki betonowej ,
demontaż balustrad,
demontaż odbojnic drewnianych rampy
demontaż stopni stalowych z kratek zgrzewanych,
demontaż drzwi stalowych
wywóz gruzu.
2) Roboty malarskie
Malowanie ścian i sufitów
Malowanie balustrad ,konstrukcji rampy wraz z przygotowaniem do malowanie i zabezpieczeniem
antykorozyjnym
3) Naprawa posadzki rampy
Przygotowanie podłoża-frezowanie lub szlifowanie
Nałożenie epoksydowej warstwy szczepnej ( żywica epoksydowa BAUPOX 100STz
zasypem kruszywem kwarcowym )
Wylanie i zatarcie mechaniczne posadzki BAUFLOOR ENDURO około 30-35 mm
Impregnacja ( impregnat akrylowy BAUSEAL ENDURO )
Można zastosować materiały równoważne z podanymi powyżej
4) Roboty z wykorzystaniem stali
Wykonanie i dostawa drzwi stalowych
Dostawa nowych i naprawa starych barierek
Montaż, naprawa ,regulacja stopni stalowych z kratek zgrzewanych

5.4.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

5.4.1. Roboty rozbiórkowe
Technologię wykonania robót rozbiórkowych opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-1
5.4.2. Roboty z wykorzystaniem stali
Technologię wykonania robót malarskich opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-2
5.4.3. Roboty naprawy posadzki rampy
Technologię wykonania naprawy posadzki opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-3
5.4.5. Roboty malarskie
Technologię wykonania robót z wykorzystaniem stali opisano w szczegółowej specyfikacji technicznej SST-4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST oraz SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki
do pobierania próbek będą dostarczone prze Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
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Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie jak najszybciej przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Dokumenty z przeprowadzonych badań są częścią składową protokołów odbioru i należy je przedstawić przy odbiorze
końcowym.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST i SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt będą wymagały
atestów to Wykonawca zobowiązany jest posiadać ich ważne świadectwa legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
Odbiór robót będzie przebiegał według następujących etapów :
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w czasie
dalszego wykonywania zadania ulegną zakryciu i niemożliwe będzie wykonanie ewentualnych poprawek.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, uzgadniając termin odbioru z
inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia
gotowości przez Wykonawcę.
Brak zgłoszenia ww. robót do odbioru skutkował będzie nieuwzględnieniem ich w kosztorysie powykonawczym.
Każdy odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu musi być potwierdzony protokołem odbioru.
b) odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
c) odbiór ostateczny – końcowy - polega na końcowej ocenie faktycznego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru.
Zgłaszając roboty do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, a
po stwierdzeniu jej kompletności Zamawiający wyznaczy termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak
wymaganej kompletnej dokumentacji powykonawczej będzie równoznaczny z brakiem gotowości do odbioru przez
Wykonawcę z wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z zapisów umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i
wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej. W czasie odbioru ostatecznego robót
komisja sprawdzi także zakres wykonania ewentualnych robót uzupełniających i robót poprawkowych. Jeżeli jakość
wykonanych robót będzie niezadowalająca lub roboty poprawkowe niewykonane, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
Odbiór ostateczny będzie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
a) dziennik budowy
c) kosztorys powykonawczy wraz z książką obmiarów
d) aprobaty techniczne, atesty, dopuszczające do stosowania użyte materiały i deklaracje zgodności z
Polską Normą na zastosowane materiały,
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
ostatecznego odbioru, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
d) odbiorowi pogwarancyjny - polega na sprawdzeniu stanu jakości wykonanej budowy po upływie okresu
gwarancyjnego. Odbioru pogwarancyjnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora i wykonawcy W przypadku stwierdzenia przez komisję jakiś uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest
do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.
9. ROZLICZENIE ROBÓT.
9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji szczegółowej z równoczesnym
podaniem cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy.
9.2.. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie na wykonanie robót budowlanych.
9.3. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie nastąpi w oparciu o składniki
cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny materiałów, niewystępujących w kosztorysie ofertowym
zostaną określone na podstawie średnich cen, opublikowanych w aktualnym na dzień zawarcia umowy biuletynie
,,SEKOCENBUD''
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Arkady. Wydanie 4. Warszawa
1990r.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
10.2. ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych (Dz. U. z dnia 25 października 2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz.1156, z dnia
12 maja 2004),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. Z 2005r, Nr 75 poz.664),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004. w sprawie sposobu deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr.198 poz2041),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr120 poz.1126),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
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wprowadzanych do obrotu (Dz.U. z 2004r Nr130,poz.1386).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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1.
1.1.

WSTĘP
PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych związanych z remontem rampy przeładunkowej budynku Poczty Polskiej zlokalizowanego w
Mysłowicach przy ul. Powstańców 11.
1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
skucie płytek na posadzce,
skucie posadzki betonowej ,
demontaż balustrad,
demontaż odbojnic drewnianych rampy
demontaż stopni stalowych z kratek zgrzewanych,
demontaż drzwi stalowych
wywóz gruzu.
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1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV).
45111000-8 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
1.5.

2.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” .
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów z rozbiórki nastąpi środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST
„Wymagania ogólne”.
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT
skucie płytek na posadzce,
skucie posadzki betonowej ,
demontaż balustrad,
demontaż odbojnic drewnianych rampy
demontaż stopni stalowych z kratek zgrzewanych,
demontaż drzwi stalowych
wywóz gruzu.

5.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie prac.
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5.2.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu robót
rozbiórkowych należy teren prowadzenia robot oczyścić z odpadów budowlanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robót.
Jednostką obmiaru jest m2 – (metr kwadratowy)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności.
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót związanych z montażem konstrukcji metalowych związanych z wykonaniem
docieplenia budynku administracyjno – biurowego Poczty Polskiej zlokalizowanego w Łaziskach Górnych przy ul.
Powstańców 11 .
1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Wykonanie i montaż barierek
Przygotowanie konstrukcji stalowej barierek,
Montaż konstrukcji barierek,

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

ZAMÓWIEŃ (CPV).
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OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
konstrukcja stalowa z profili, rura fi 51/6l,blacha 100x10 ,

rura kwadratowa 50x50x4, 40x40x4,
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” .
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
-

spawarka elektryczna

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST
„Wymagania ogólne”.
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT
Wykonanie i montaż zadaszenia
Przygotowanie konstrukcji stalowej,
Montaż konstrukcji barierek,

Zakres robót przygotowawczych w zakresie przygotowania konstrukcji.
• zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji,
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złączy
spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania,
• przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów,
• przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montażowego
do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania.
Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji
• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji,
• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji,
• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów,
• wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących.
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie
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Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami olejami , tłuszczami,
solami, kwasami alkaliami. Nie mogą być pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i
powłokami lakierowymi
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje :
- Oczyszczenie wstępne polegające na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, nierówności,
zaokrągleń krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin
powstałych w miejscach łączenia elementów
- Oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy olejów i smarów, produktów spawania, wilgoci a
także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej chropowatości
3)

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń :
- Smarów i olejów: przez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne
- Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodą , parą rozpuszczalnikiem organicznym
lub czyszczenie alkaliczne
- Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo ścierną na sucho lub na mokro , bądź
czyszczenie płomieniem
- Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie z
wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, bądź czyszczeniem strumieniem wody
- Powłok lakierowych: poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych ,
obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro , czyszczenie strumieniem wody , a także omiataniem
ścierniwem
- Produktów korozji cynku: poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne

4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać:
- wymagania producentów produktów malarskich,
- przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego,
- kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja.
5) Malowanie proszkowo konstrukcji stalowych
5.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.
Połączenia spawane
1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według
właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm.
2. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o:
- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
- 5% – dla spoin czołowych
- 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
3. Zalecenia technologiczne
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,
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natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Marki kotwiące balustradę do konstrukcji schodów i spocznika należy zabetonować w płycie żelbetowej, natomiast marki
kotwiące balustradę pochylni należy obmurowanć cegła klinkierową. Uchwyty pochwytu przylegających do muru należy
zakotwić w ścianie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej kontroli podlegają:
• wymiary i kształt dostarczonego materiału,
• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,
• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej,
• wymiary wykonanych elementów montażowych,
• kształt wykonanych elementów montażowych,
• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości
czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich.
W trakcie montażu konstrukcji stalowej kontroli podlega:
• osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome,
• połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w
szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
• Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być skontrolowane pod względem:
• zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,
• braku kożuszenia,
• braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów,
• braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robót.
Jednostką obmiaru jest kg – (kilogram)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6.
8.2. PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM NALEŻY SPRAWDZIĆ:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną,
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
Jakość materiałów i spoin,
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Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-M-69775 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych
PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót związanych z remontem posadzki rampy przeładunkowej budynku zlokalizowanego
w Mysłowicach przy ul. Powstańców 11 .
1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Remont posadzki rampy przeładunkowej
Skucie istniejącej posadzki rampy przeładunkowej do betonu konstrukcyjnego
Przygotowanie podłoża –frezowanie lub szlifowanie
Nałożenie epoksydowej warstwy szczepnej (żywica epoksydowa Baupox 100ST plus pełny zasyp
kruszywem kwarcowym 0,8-1,2 mm
Wylanie i zatarcie mechaniczne posadzki Baufloor Enduro 30 mm
Impregnacja posadzki impregnat akrylowy Bauseal Enduro

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNIKA SŁOWNIKA
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

ZAMÓWIEŃ (CPV).
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OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2 WYKAZ MATERIAŁÓW DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
żywica epoksydowa warstwy szczepnej Baupox 100ST
kruszywo kwarcowe 0,8-1,2 mm
posadzka Baufloor Enduro 30 mm
impregnat akrylowy Bauseal Enduro
można zastosować inne materiały o parametrach nie gorszych niż materiały w/w
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” .
3.2. NARZĘDZIA I SPRZĘT DLA ROBÓT OBJĘTYCH SST.
-

spawarka elektryczna
zacieraczki mechaniczne do posadzek
narzędzia pomocnicze: rozsiewacze, opryskiwacze, listwy wygładzające ,packi

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKA TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne oraz zgodność robót z dokumentacją projektową dotyczące robót budowlanych podano w ST
„Wymagania ogólne”.
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT
Remont posadzki rampy przeładunkowej
Skucie istniejącej posadzki rampy przeładunkowej do betonu konstrukcyjnego
Przygotowanie podłoża –frezowanie lub szlifowanie
Nałożenie epoksydowej warstwy szczepnej (żywica epoksydowa Baupox 100ST plus pełny zasyp
kruszywem kwarcowym 0,8-1,2 mm
Wylanie i zatarcie mechaniczne posadzki Baufloor Enduro 30 mm
Impregnacja posadzki impregnat akrylowy Bauseal Enduro

5.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne"
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6.2. Kontrola jakości wyrobów i wykonania

Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robót.
Jednostką obmiaru jest m2 ,m, kg
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność wykonania wszystkich czynności wymienionych w pkt.6.
8.2. PRZY ODBIORZE KOŃCOWYM NALEŻY SPRAWDZIĆ:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną,
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawca na wykonanie zakresu robót zgodnie z
projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i termin płatności.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
• PN-B-06250 Beton zwykły.
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
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BAUFLOOR
BAUFLOOR® ENDURO
Cienkowarstwowa, zacierana posadzka
betonowa PCC, 8-15 mm
CT-C40-F10-A9OPIS PRODUKTU
OPIS PRODUKTU
BAUFLOOR® ENDURO jest samorozlewną, cienkowarstwową, zacieraną posadzką betonową zawierającą twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE
•

•

Do wykonywania równych, gładkich, odpornych na ścieranie
i intensywne użytkowanie, cienkowarstwowych, zacieranych posadzek betonowych na nowych oraz remontowanych podłożach
betonowych
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w hutach, elektrowniach,
zakładach produkcyjnych, halach magazynowych itp.

CECHY WYROBU
•
•
•
•
•
•

Wysoka odporność na ścieranie
Wysoka odporność na pylenie
Wysoka odporność na uderzenia
Gładka nawierzchnia
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Szeroka paleta kolorów

WARUNKI WYKONANIA
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez
następne 5 dni powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi
narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem,
kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań
i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża
betonowego na
2
ściskanie powinna wynosić minimum 225 N/mm , a wytrzymałość na
odrywanie – co najmniej
1,5 N/mm . Jeżeli wytrzymałość podłoża
2
wynosi 1,0-1,5 N/mm lub jest ono nierówne lub niejednorodne,
należy najpierw wykonać podkład z zaprawy UNIFLOOR. Podłoże
należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie.
Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i
odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Podłoże trzykrotnie zagruntować preparatem BAUGRUNT rozcieńczonym wodą i pozostawić do wyschnięcia. Gruntowanie powtórzyć,
jeżeli BAUFLOOR ENDURO będzie układany później niż 24 godziny od
ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej BAUGRUNT.
Jeśli jest to wymagane, wyznaczyć docelowy poziom posadzki (np. co
ok. 1-1,5 m wkręcić w podłoże wkręty z kołkami rozporowymi tak,
aby ich łebki wyznaczały ten poziom; po wylaniu posadzki wkręty
zagiąć).

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Do 3,8-4,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej
mieszanki BAUFLOOR ENDURO i mieszać przez 3 - 4 minuty wiertarką
wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy.
Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać. Kontrolować konsystencję zaprawy przy użyciu pierścieniowego testu rozpływalności. Prawidłowo przygotowana zaprawa rozpływa się kołem
o średnicy 170 – 190 mm.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut.
Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to
wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych
materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym
pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że
niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania.
Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu
zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

WYKONANIE
Przygotowaną zaprawę BAUFLOOR ENDURO wylewać na podłoże
i rozprowadzać na odpowiednią grubość zgarniakiem dystansowym
lub długą pacą zębatą. Następnie powierzchnię obrabiać wałkiem
kolczastym, aż będzie ona wystarczająco odpowietrzona i równa.
Temperatura, wilgotność, ruch powietrza decydują, jak długo może
trwać odpowietrzanie wałkiem kolczastym.
Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią
wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do
zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego
zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami
ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.
UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy
BAUFLOOR ENDURO i wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX.

PIELĘGNACJA
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię
należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania
przed zbyt szybką utratą wilgoci:
BAUSEAL® EKO
Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat
nakładać jednokrotnie cienką
warstwą unikając tworzenia kałuż.
2
Wydajność 1 litr na 8-12 m
BAUSEAL® ENDURO
Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim
zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie
cienką warstwą unikając tworzenia
kałuż.
2
Wydajność 1 litr na 8-10 m
BAUTECH FORMULA®
Krzemianowo-polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić
równomiernie
na nawierzchnię metodą natryskową w ilości
2
0,1-0,2 l/m do uzyskania całkowitego pokrycia.
Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut,
w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu do równomiernego rozłożenia i utrzymania
przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
2
Wydajność 1 litr na 4-10 m
NANOSEAL®
Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający
preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach
fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie
zawierających wolnych związków wapnia.
Preparat należy nanosić równomiernie
na nawierzchnię metodą
2
natryskową w ilości 0,1 - 0,2 l/m do uzyskania całkowitego pokrycia.
Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową
ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez
odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
2
Wydajność 1 litr na 4-10 m
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NANOCOAT®
Krzemianowo-litowy preparat wybłyszczający. Dzięki niewielkim
rozmiarom molekularnym preparat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikro-zbrojenia powierzchniowego,
które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, utwardza
i uszczelnia powierzchnię posadzki oraz kreuje zwartą, nie pylącą
i wodoszczelną strukturę. Aplikację produktu NANOCOAT należy
przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego
tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą
one widoczne negatywnie wpłyną estetykę posadzki.
Po wyschnięciu (ok.60 min.), powierzchnię należy wypolerować
delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami
polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża
ok.30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność
można powtórzyć 2-3 razy. 2
Wydajność 1 litr na 20-60 m

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813
Reakcja na ogień

A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych

zaprawa cementowa (CT)

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach

powyżej 40 N/mm (C40)

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach

powyżej 10 N/mm (F10)

Odporność na ścieranie na
tarczy Böhmego po 28 dniach

poniżej 9 cm /50 cm (A9)

Grubość warstwy

8-15 mm

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny.
Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie
wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy
natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem.
W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza
zasięgiem dzieci.

Proporcje mieszania

3,8-4,3 litrów wody na 30 kg

Zużycie materiału

ok. 2,0 kg/m na każdy mm
grubości

Temperatura stosowania

od +5°C do +30°C

INFORMACJE DODATKOWE

Możliwość obciążania*

lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia:28 dni

Kolory

Standardowe:
BFR600 – naturalny szary
BFR601 – ceglasta czerwień
BFR602 – oliwkowa zieleń
BFR603 – platynowo szary
BFR604 – tytanowo szary
BFR605 – grafitowy
Na zamówienie:
BFR606 – niebieski
BFR607 – brązowy
BFR609 – żółty

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

2

2

3

2

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i
stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej
wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach
i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie
być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób
aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wplywu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy
pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w
odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i
nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe
posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również
wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.

OPAKOWANIA
Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

PRZECHOWYWANIE
6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w
suchych warunkach.

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 22 716 77 91, fax 22 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl

2

09
EN 13813
CT-C40-F10-A9

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa
wilgotność wydłuża podany czas
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BAUPOX® 100 ST
Uniwersalna bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych
OPIS PRODUKTU
BAUPOX® 100 ST jest dwukomponentową, transparentną żywicą
epoksydową na bazie bisfenolu A bez zawartości rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE


Do impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
 Do wykonywania warstw wyrównawczych oraz jastrychów polimerowych
 Do wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z
naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego
 Do kotwienia elementów w różnego typu podłożach
UWAGA: nie stosować do warstw wykończeniowych

PODŁOŻE
Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy
C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.
Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed
wilgocią podciąganą kapilarnie.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego
rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć
mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża
(min. 1,5 N/mm2)
a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

WARUNKI APLIKACJI

 temperatura podłoża – min. +10˚C
 wilgotność względna powietrza – max. 75%
UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża
była wyższa o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy.
Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

MIESZANIE
BAUPOX® 100 ST jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych,
w
których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich
ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.
Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie
wymieszać
przy
pomocy
mieszadła
wolnoobrotowego
(max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny ok.
3-5 min. W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy
dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

PRZYDATNOŚĆ DO OBRÓBKI
W temperaturze 20˚C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 2530 min.
 Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania
żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Warstwa gruntująca
BAUPOX® 100 ST należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania
stanu równomiernego i pełnego nasycenia.
W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego
świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2
Zużycie : 0,30-0,50 kg/m2 - w zależności od chłonności i klasy podłoża
Warstwa podkładowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego
BAUPOX® 100 ST wypełniony w proporcji 1:1 kruszywem kwarcowym
o frakcji 0,2-0,8 mm należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię całkowicie i równomiernie zasypać w zależności od
docelowego rozwiązania posadzkowego naturalnym lub barwionym
kruszywem kwarcowym o odpowiedniej frakcji (ok. 3,0 kg/m2).
Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie
przeszlifować papierem ściernym i następnie całość odkurzyć.
Zużycie : 0,60 kg/m2
Jastrych epoksydowy
BAUPOX® 100 ST wypełniony w proporcji 1:5 do 1:10, w zależności od
frakcji użytego kruszywa, należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu za pomocą stalowej pacy i następnie zatrzeć
ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej powierzchni.
Zużycie mieszanki na 1 mm warstwy : ok. 1,8 kg
UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz,
rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń
procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać
lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze
mlecznym

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20˚C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
- ruch pieszy – po 24 godzinach
- obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
- całkowita odporność – po 7 dniach

CZYSZCZENIE
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo
acetonem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
BAUPOX® 100 ST sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.
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INFORMACJE DODATKOWE




Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w
dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie
być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób
aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma
wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają
formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej
instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i
osuszaczy powietrza.

OPAKOWANIA
10 kg, 20 kg

PRZECHOWYWANIE
6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl

DANE TECHNICZNE
Wyrób zgodny z EN-13813
Proporcje mieszania
składników (komp A – komp B)

100 : 37 wagowo

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Kolor

bezbarwny, transparentny

Czas zużycia w temp. +20°C –
100g

ok. 25 min.

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C
Temperatura podłoża min. 3°C
powyżej temperatury punktu
rosy
09
EN 13813
SR-B1,5
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BAUSEAL
BAUSEAL® ENDURO
Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek
przemysłowych
OPIS PRODUKTU
BAUSEAL® ENDURO jest gotowym
modyfikowanej żywicy akrylowej.

do

użycia

roztworem

ZASTOSOWANIE
•

•
•

Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych
utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach
BAUFLOOR w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą
wody
Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność
i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości
Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych
utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego
wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed
pyleniem

CECHY WYROBU
•
•
•
•

Gotowy do użycia
Nie żółknie
Łatwy w nakładaniu
Ogranicza występowanie mikrorys na powierzchni posadzki

WARUNKI WYKONANIA

INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i
stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej
wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doświadczenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być
identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i
inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu.
Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy
pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji,
wszystkie poprzednie tracą ważność.

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIA
MIESZANIE
BAUSEAL ENDURO jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
Zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać.

WYKONANIE
BAUSEAL ENDURO należy układać na świeżo ułożoną posadzkę
betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat
nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem.
Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia
kałuż.

20 l, 200 l

PRZECHOWYWANIE
6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w
oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych,
przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do 25°C.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić
przed mrozem.

DANE TECHNICZNE

UWAGA! ZBYT GRUBA WARSTWA BAUSEAL ENDURO spowoduje
ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych
miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa
impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki. Ze względu na
niewielką grubość impregnatu BAUSEAL ENDURO należy liczyć się z
jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Gęstość

ok. 0,9 g/cm

Wydajność

1 litr na 8-10 m

Ilość warstw

1

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Efektywność hamowania
parowania wody

ok. 75%

Czas schnięcia w temp. +20°C

ok. 24 godz.

Odporność chemiczna

m.in. oleje, bielinka,
chłodziwo, alkohol etylowy,
detergenty alkaliczne, farba
drukarska

Temperatura stosowania

od +5°C do +25°C

Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu ksylenem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Pomieszczenia, w których wykonywane są prace muszą być dobrze
wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i
rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone
miejsca należy natychmiast przemyć ksylenem, a następnie wodą z
mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do
lekarza. Preparat gruntujący jest środkiem szkodliwym i nie może
dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia
i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl
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SST-4 SZCZEGÓŁOWA SPECY|FIKACJA TECHNIC|ZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45442300-0
CZYSZCZENIE I MALOWANIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWYCH
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i malowaniem konstrukcji i elementów stalowych rampy przeładunkowej w
Urzędzie Pocztowym Mysłowice 1
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- oczyszczenie konstrukcji stalowej
- zabezpieczenie powierzchni farbami gruntującymi
- zabezpieczenie powierzchni farbami nawierzchniowymi
1.4. Określenia podstawowe
Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji
metali i wykazuje dużą przyczepność do chronionej powierzchni dzięki zawartości w powłoce odpowiednich
składników.

Farba nawierzchniowa - farba tworząca powłokę kryjącą spełniającą przede wszystkim funkcję ochronną (jednolub dwuwarstwowa).
Punkt rosy - temperatura w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykroplenie się wody zawartej w
powietrzu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i uzgodnieniami z
Inżynierem

2. MATERIAŁY
Do renowacji całkowitej powłok malarskich należy zastosować system powłokowy R2b – epoksydowopolisiloksanowy (EP/PS)”. lub równoważny. Należy stosować farby jednego systemu i producenta.
Zastosowany zestaw malarski musi posiadać Aprobatę Techniczną oraz atest producenta. Doboru ostatecznego
zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca obowiązany jest na bieżąco sprawdzać:
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót
- wilgotność i temperaturę podłoża
- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego
- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw
5.2. Przygotowanie powierzchni
Przed malowaniem w pierwszej kolejności powinny być usunięte różnorodne wady powierzchni niedające się
usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej. Są to takie wady jak: wady łącz spawanych, ostre krawędzie,
kratery i wgniecenia powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia itp. Dopuszczalne wady według PN-ISO 85013. Kolejnym zabiegiem jest mycie powierzchni w celu jej odtłuszczenia i usunięcia zanieczyszczeń jonowych.
Zasadnicze czynności technologiczne związane z usuwaniem rdzy, zgorzelin i starych powłok malarskich

powinny być wykonane metodą obróbki strumieniowo-ściernej do żądanego stopnia przygotowania powierzchni
(Sa2-Sa2,5) zgodnie z PN-ISO 8501-1;
Ostatnią czynnością wymaganą przed malowaniem jest staranne odpylenie.
Jeśli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi się rdza
nalotowa należy ponownie oczyścić powierzchnię.
5.3. Wykonanie pokrycia malarskiego
5.3.1.Warunki wykonywania prac malarskich
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, także temperatura i wilgotność
względna powietrza powinny odpowiadać warunkom określonym w kartach technicznych poszczególnych
produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły, silnym wietrze, dużym
nasłonecznieniu i w czasie występowania rosy - temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3 C od
temperatury punktu rosy. Należy przestrzegać warunku by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie
schnięcia na działanie kurzu i deszczu.
5.3.2. Przygotowanie materiałów malarskich
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do użycia.
Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych przewidzianych w zestawie
wymagań dla danego materiału i według metod przewidzianych w odpowiednich normach. Każdy materiał
powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału
karcie technicznej.
5.3.3. Wykonanie powłok malarskich
Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej należy wykonać farbami gruntującymi i nawierzchniowymi.
Grubość poszczególnych powłok malarskich i sposób ich nanoszenia określają Aprobaty Techniczne IBDiM.
Całkowita grubość suchych powłok dla systemu R2b powinna wynosić 240-320 µm
Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróżnicowane barwy, a barwa ostatniej warstwy
powinna być ustalona przez Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej SST i obejmować
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Ocenę jakości materiałów do malowania przeprowadza się na podstawie atestów producenta lub wyników badań
laboratoryjnych. Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót należy do Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Jakość przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-ISO
8501-1.
6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki
nakładania materiału malarskiego, przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia
świeżo wykonanych powłok oraz czasu schnięcia.

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok
6.4.1.Ocena staranności wykonania powłok
Ocenę wyglądu powłok po malowaniu przeprowadza się wizualnie na kompletnym wymalowaniu pełnym
zestawem malarskim dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 - 1.0 m.
W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad :
zanieczyszczenia mechaniczne, zacieki, ukłucia igłą, kratery, zmarszczenia, spękania, skórka pomarańczowa.
Ustalono 4 klasy jakości powłok malarskich. Za wady niedopuszczalne uznaje się: grube zacieki w formie
firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, grube zacieki kończące się kroplami farby, skórka
pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, kratery przebijające powłokę do podłoża, duże
spęcherzenia powłoki nawierzchniowej, bardzo duże spęcherzenia całego systemu, zmarszczenia, spękania
wgłębne, spękania deseniowe całego systemu. Badania wykonuje się na suchych powłokach.
6.4.2. Pomiar grubości powłok
Pomiar grubości powłok można wykonać miernikiem elektromagnetycznym z czujnikiem integralnym lub na
przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90%
wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a 10% pomiarów może mieć
wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest średnia arytmetyczna z
trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm
6.4.3. Badanie przyczepności powłok
Do oceny przyczepności powłok należy brać pod uwagę jedną z metod nacięciowych (siatka nacięć wg PN-EN
ISO 2409 lub nacięcie krzyżowe wg ASTM D 3359) i metodę odrywową wg. PN-EN ISO 4624. Po dokonaniu
pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem malarskim, który stosowano
uprzednio przy malowaniu.

7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań, oceny jakości materiałów i wykonanej
powłoki malarskiej, po stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za całość wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego wg ceny ryczałtowej, która obejmuje:

* zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji
* czyszczenie powierzchni
* wykonanie powłok malarskich
* zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
* uporządkowanie miejsca robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
- PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych
obszarów z wadami powierzchni.
- PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2:
Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z
użyciem wzorca.
- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
- PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania ( metoda z taśmą samoprzylepną).
- PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania
soli rozpuszczalnych w wodzie.
- PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.
- PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
- ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja)
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.
- PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część
1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.
Część 1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

