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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

Roboty remontowe wewnętrzne _ malarskie, posadzkowe w
pomieszczeniach UP 30-093 Kraków, ul. Bronowicka 44.

Lokalizacja:

Urząd Pocztowy KrakÓw ul. Bronowicka 44

!nwestor:

Poczta Polska S.A. Pion lnfrastruktury
obszar operacyjny ds' Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-900 Krakow

Branża:

Budowlana

Rodzaj robót:

.
.
.

Wykończeniowe malarskie posadzkarskie i montazowe
Kategoria robÓt 454'10000-4 Tynkowanie / uzupełnienie
Kategoria robot 45432100-5 Kładzenie iwykładanie podłÓg
Kategoria robót 45442100-8 Roboty malarskie

Podstawa opracowania:

.

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 2 września2004r' W sprawie
szczeg Ółoweg o zakresu i formy d oku mentacj i projektowej, s pecyf kacj i tech n iczny ch
wykonania i odbioru robÓt konserwacyjno_naprawczych budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia'16.09.2004r., poz. 2072)
Rozporządzenie (WE) Nr 219512002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie WspÓlnego Słownika ZamÓwień (cPV) (Dz' Urz. WE L
340 z 16.12.2002 z pożn' zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowień publicznych (Dz. U' Nr 19, poz.
177 z pÓżn' zm. ogł. w Dz.U. 22004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr
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145, po2.1537).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
VVYMAGANTA OGOLNE

1.

Przed'miot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji teichnicznej są ogolne wymagania techniczne wykonania
odbioru robÓt wspÓlne dla poszczegÓlnych wymagań technicznych dla robot
remontowo-budowlanych wewnętrznych w Urzędzie Pocztowym _ Krakow 23

2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:
2.1' Specyfikacja techniczna jest częŚcią Dokumentow przetargowych,

i

ktÓre

naleŻy stosowaÓ przy zlecaniu i wykonaniu robot objętych Specyfikacją i
stanowi zbior wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu
realizacji i kontroli jakoŚci robÓt. Są one podstawą, ktÓrej spełnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych.
Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawia)ącego i mozliwości
Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robÓt' Warunki techniczne
opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
2'Z'Wymagania ogÓlne naleŻy rozumieÓ i stosowaÓ w powiązaniu z wyŻej
wym ienioną Specyfi kacją techn iczną oraz ze Specyfi kacjami bra nzowym i.
2.3. Niezaleznie od postanowień warunkow szczegolnych, normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.

3. Zakres

.
.
.
.
.
.
.

robót objętych w Specyfikacji technicznej:
Uzupełnienie tynków wewnętrznych,
przetarcie ścian i sufitow
gruntowanie ścian i sufitow,
Malowanie ścian sufitow farbami emulsyjnymi,
Wymiana posadzki PCV
Montaż odbojow ściennych,
Roboty transpońowe i utylizacja odpadow z remontu

4.

ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakośÓ ich wykonania oraz za ich zgodnoścz
Specyfikacją techniczną i poleceniami lnspektora nadzoru.
4.1

'

określenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŻniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu W sprawach realizacji
kontraktu,

lnspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do
nadzoru nad realizacją robot i do występowania w jego imieniu W sprawach realizacji
umowy,

Polecenie lnspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy

przez lnspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji

robÓt

lub innych spraw związanych z prowadzeniem robÓt remontowo-budowlanych.
odpowiednia zgodność_ zgodnośÓ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśliprzedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robÓt, zgodnie z
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icznymi, zaakceptow ane przez ns pektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatnośćdo stosowania w budownictwie,
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, Że zapewniono
odpowiedni stopień zaufańia, iz nalezycie zidentyfikowany Wyrob, proces lub usługa są
zgodne z określonąnormą lub z właściwymiprzepisami prawnymi,
Deklaracja zgodności - oświadczeniedostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, ze wyrÓb, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
Specyfikacjam

i tech n

I

4.2. P rzekazanie terenu budowy:

Zamawiający (lnwestor) W terminie określonym W Danych Kontraktowych
(Umowie z Wykonawęą) oraz protokÓłem, przekaŻe Wykonawcy teren budowy oraz
następujące doku menty:
r - przedmiar robot
r - W€WflQtrzny dziennik budowy

4.3.Zabezpieczenie placu budowy:

jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robot konserwacyjno-naprawczych, aŻ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robÓt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ruchu dla
interesantow w czasie trwania realizacii robot budowlanych, w sposob

Wykonawca

minimalizujący uciązliwoŚci wynikające z prowadzonych robot'
Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robÓt nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, Że jest włączony W cenę umowną.

ochrona przeciwpożarowa:

4.4.

Wykonawca będzie przestrzegaĆ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
będzie utrzymywac sprawny sprzęt przeciwpozarowy Wymagany przez odpowiednie
przepisy. 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 robot albo przez personel Wykonawcy.

5'

Materiały budowlane:

5.'1

.

Wymagania podstawowe:
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny byĆ zgodne z
owiązującymi normami, posiadaÓ odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczenia do uŻycia oraz akceptacje lnspektora nadzoru

5'2.Przechowywanie i składowanie materiałÓw:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy
będą one potrzebne do robÓt, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośÓ i właŚciwoŚÓ do robot i były
dostępne do kontroli przez lnspektora.
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z lnspektorem.
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5.3' Materiały nie spełniające Wymogow:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądŻ złoŻone w miejscu wskazanym przez
lnspektora. KaŻdy rodzaj robot, w ktorym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
!

6.

Sprzęt:

Wykonawca zobowiązany jest do uzywania tylko takiego sprzętu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoŚÓ wykonywanych robot' Sprzęt
uzywany do robot powinien byÓ zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadac pod
względem typow i ilościwskazaniom zawartym W Specyfikacji. Liczba
wydajność sprzętu będzie gwarantowaĆ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami określonymiw Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt
będący własnoŚcią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŚci do pracy. Wykonawca dostarczy
lnspektorowi kopie dokumentow, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
i

uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunkÓW umowy zostaną przez lnspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

7. Transpoń:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportu,
ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakośÓ wykonywanych robót i własności
przewozonych materiałow. Liczba Środków transportu będzie zapewniaÓ
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieząco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie
B.'1.

robót:

Ogolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową
oraz za jakoŚÓ zastosowanych materiałÓw i wykonywanych robÓt, za ich
zgodnoŚÓ z Wymaganiami Specyfikacji' oraz poleceniami lnspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśliwymagaÓ tego będzie
lnspektor, poprawion e przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robÓt lub wyznaczenia wysokościprzez
lnspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnÓści za ich
dokładnoŚÓ'

B'2. Kontrola jakości robot:

Celem kontroli robÓt będzie takie sterowanie ich

przygotowaniem
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wykonaniem, aby osiągnąÓ załoŻoną jakoŚÓ robÓt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakośÓ materiałow. Wszystkie
'koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

8.3. Certyfikaty i deklaracje:

lnspektor nadzoru może dopuściÓ do uzycia materiały, ktore posiadają
ceńyfikat na znak. bezpióczeństwa wykazujący, Że zapewniono
zgodnoŚć z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, dokumentÓw technicznych. Deklaracje
zgodności lub Ceńyfikat zgodności z Polską Normą |ub Aprobatą
techniczną w przypadku wyrobÓw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie są objęte certyfikacją i ktore spełniają wymogi
Specyfikacji.

Deklaracje zgodnościlub certyfikaty zgodnościmateriałÓw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiającym' Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robot'
Do dokumentow budowy zalicza się takze:

protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z

osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
8.4. Obmiar robot:

obmiar robot będzie okreŚlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
lnspektora o zakresie obmierzanych robot iterminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem' Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarÓw.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) W iloŚciach podanych W
Ksiązce przedmiarow lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane będą poprawione
według instrukcji lnspektora na piśmie. obmiar gotowych robÓt będzie
przeprowadzony częstoŚcią Wymaganą do płatnościna rzecz Wykonawcy
zgodnie z harmonogramem płatnoŚci orazw innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawcę lub lnspektora'
obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. obmiar
robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8.5. Odbior robot:

W zalezności od ustaleń roboty

podlegają następującym etapom

odbioru:

(polega na finalnej ocenie ilościijakoŚci wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogÓlnego postępu robot.)
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(ak dla robÓt zanikających)

(Polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym

zaistniałych w okresie gwarancyjnym.)

szczEcoŁowE

WYMAGAN|A

i

DLA RoBoT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH

1'

Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegÓłowej specyfikacji technicznej

są

wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robÓt malarskich wewnętrznych

1.2.

Zakres stosowania SST.
SzczegÓłowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

i

Zakres robot objętych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umozliwiające
mające na celu wykonanie następujących robot malarskich:

i

1.3.

- Malowanie ścian i sufitow farbami emulsyjnymi
- Malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej

1.4'

określenia podstawowe.
okreŚlenia podane w niniejszej SST są zgodne

z

obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1.5.

ogolne wymagania dotyczące robÓt.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćich wykona nia oraz za zgodnośÓ z
obmiarami i poleceniami lnspektora nadzoru.

2.

Materiały
2.1. Woda (PN-EN '1008:2004)
Do przygotowania farb stosowac mozna kaŻdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2'

Rozcieńczalniki

W zaleznościod rodzaju farby naleŻy stosowaĆ:
wodę

-

-

do farb wapiennych,

terpentynę i benzynę _ do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegÓlnych rodzajÓw farb
powinny odpowiadaÓ normom państwowym lub miec cechy techniczne zgodne z
zaświadczeniem o jakościwydanym przez producenta oraz
stosowania.

z

zakresem ich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.

Farby budowlane gotowe
2.3.1' Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadaÓ wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. 2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŻna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu

winylu, lateksu butadieno-styrenowego

i

innych zgodnie

z

zasadami

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez lTB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogÓlnego stosowania

_

wydajnośÓ

- 6-1o

m2ldm3,

max. czas schnięcia _ 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa

70o/o szord

metaliczna

_

_

wydajnośÓ

-

15_16 m2ldm3,

max. czas schnięcia _ 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania _ biały

'

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego
stosowania

-

biały do rozcieńczania wyrobÓw chlorokauczukowych,

2.3.4, Wyroby epoksydowe
G ru

_

_

ntoszpach lowka

e

poksydow a bezrozpuszcza

I

n

i

kowa, chemood porna

-

6_1o m2idm3,
max. czas schnięcia _ 24 h

wydajnoŚÓ

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-8 191 1 l97

_

wydajnośÓ

- 4,5_5

m2ldm3

czas schnięcia _ 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
- wydajnośc _ 5_6 m'ldm',
max' czas schnięcia _ 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność_ 6-8 m'ldm3

_

czas schnięcia - 24 h
Lakier bitu m iczno-epoksydowy

_

_

wydajnośĆ -

1

,2_1 ,5 m'ldm3

czas schnięcia _ 12

h

2.3.5. Farby olejne iftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
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_

WydajnoŚć

- 6-8

czas schnięcia

Farby olejne

i

-

m2ldm3

12 h

ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

wg

PN-C-

819o1t2OO2

wydajność- 6-1o m'ldm3

2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

'
_
_

_

lepkośćumowna: min. 60
gęstośÓ: max. '1,6 g/cm3

zawańośc substancji lotnych w% masy max.45o/o
roztarcie pigmentÓw: max. 90 m
czas schnięcia powłoki w temp. 20"c i wilgotności względnej powietrza 65%
do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia

-

max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:

_
_

_

wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczen
grubośÓ _ 100-120 !m
plzyczepnośÓ do podłoza _ 1 stopień,
elastycznośÓ

-

i

zaciekow,

zgięta powłoka na sworzniu o Średnicy 3 mm nie wykazuje

pęknięÓ lub odstawania od podłoŻa,

_
_

twardośćwzględna _ min. 0,1,
odpornośÓ na uderzenia

_ masa 0,5 kg spadająca z wysokości1,0 m

nie

powinna powodowaÓ uszkodzenia powłoki
odpornośÓ na działanie wody

-

po 120 godz' zanurzenia w wodzie nie może

występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny byÓ pakowane zgodnie z PN-o-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-|SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5"C.

2'4'

Środki gruntujące
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

_

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje

_

inaczej,

na chłonnych podłoŻach naleŻy stosowaÓ do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.2' Przy malowaniu farbami olejnymi

i

zagruntowa c rozcienczonym pokostem

syntetycznymi powierzchnie naleŻy
1

:

1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoza w celu zmniejszenia jego
wsiąkliwości powinno byc stosowane W postaci roztworu wodnego 3_5%'

3.

Sprzęt

Roboty można wykonać przy'uŻyciu pędzli lub aparatow natryskowych'

4. Transpoń

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŻy transportowaÓ zgodnie z PN-B510-79252

i

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie

robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŻsza niŻ

+B"c. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaÓ.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +B"c.

Po zakonczeniu malowania można dopuŚcic do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez3 dni nie moŻe spaŚÓ ponizej +1"c'
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodÓw wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitow moŻna wykonaĆ po:

_

całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury

i

urządzen sanitarnych),

-

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułozeniu posadzek,

_ usunięciu usterek na stropach
5.1' Przygotowanie podłozy

i

tynkach.

5.1.1 Podłoze posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny

byÓ,

naprawione przez wypełnienie ubytkÓw zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie powinny być oczyszczone

z

kurzu

i

brudu, wystających

drutÓw, naciekow zaprawy itp. odstające tynki naleŻy odbiĆ, a rysy
poszerzy c i

po

5'1.2 Powierzchnie

n

own ie wypełn ic zapraw ą cementowo_wa pie

5.2.

Gruntowanie.

ą.

metalowe powinny byÓ oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-lSO 8501-1:1996,
podkładowej.

n n

dla danego typu

farby

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywac bez
g

runtowania powierzchni.

5'2'2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbę
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma byÓ wykonana powłoka lecz
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.3.

Wykonywania powłokmalarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny rÓwnomiernie pokrywac podłoze, bez
prześwitÓw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny byÓ niezmywalne, przy stosowaniu
środkowmyjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawaĆ aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna byc jednolita,bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladowpędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierÓw olejnych i syntetycznych powinny mieÓ barwę
jednolitą zgodną ze WZorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzeń,
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny miec jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne

warstwy

stosowac farby w roznych odcieniach.

6.

Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej

do malowania

powinna

obejmowaÓ:

_

sprawdzeniewyglądu powierzchni,
sprawdzen ie wsiąkliwości,

_

sprawdzen ie wyschnięcia podłoza,

sprawdzenieczystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŻy wykonać przez oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwoŚci nalezy wykonaĆ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilŻonej powierzchni powinna nastąpió nie wcześniej niz po 3 s.

6.2.

Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nalezy przeprowadziĆ po zakonczeniu
ich wykonania:

-

dla farb emulsyjnych nie wczeŚniej niż po 7 dniach,
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_

dla pozostałych nie wcześniej niz po 14 dniach.

6'2.2. Badania przeprowadza się

przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5'C

przy wilgotnoŚci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3' Badania

_
_

powinny obejmowaÓ:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodnościbarwy zewzorcem,

7.

obmiar robót
Jednostką obmiarową robÓt jest m2 powierzchni zamalowanej wrazz przygotowaniem
do malowania podłoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań
lub drabin malarskich orazuporządkowaniem stanowiska pracy' llośÓ robot określa się

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez lnŻyniera

i

sprawdzonych w naturze.

8. odbiór

robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych ponizej.

8'1.

do

pzygotowania podłoza materiały powinny odpowiadaÓ
wymaganiom zawańym W normach państwowych lub świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŻe, posiadające drobne
uszkodzenia powinno byÓ naprawione przez wypełnienie ubytkow zaprawą
Zastosowane

cementowo-wapienną

Podłoze powinno byÓ

do robot tynkowych lub odpowiednią szpachlowką.
przygotowane zgodnie z Wymaganiami w pkt. 5.2.1'

Jezeli odbior podłoża odbywa się po dłuŻszym czasie od jego wykonania,
naleŻy podłoze przed gruntowaniem oczyściÓ
8.2.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające

na

stwierdzeniu rÓwnomiernego rozłoŻenia farby, jednolitego natęzenia barwy

i

zgodności ze Wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam,

Smug,

zaciekÓw, pęcherzy odstających płatÓw powłoki' widocznych okiem śladow
pędzla itp', w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakoŚci wykonania'
8.3.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające

na

lekkim,

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru.
8.4.

Sprawdzenie odpornoŚci powłoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoza polegające

na

probie

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoza.

8.6.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŻaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką
lub szmatką

8.7

'

Wyniki odbiorÓw mateniałÓw i robÓt powinny byÓ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

VVYMAGANIA

szczEcoŁowE

DLA lNsTALAcJl PoDŁoG z TWoRZYW szTUczNYcH

1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

odbioru robÓt wykończenia posadzek

, ktora zostanie wykonana w

i

adaptowanym

lokalu pocztowym

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1'3'

1

i

.1.

Zakres robót objętych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umozliwiające

mające na celu wykonanie robot określonych w pkt.1 .1 związanych

z

i

wykonaniem

robót okładzinowych na posadzkach w lokalu.

Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiałow niezbędnych do prawidłowego wykonania robÓt,

- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałow, sprzętu, narzędzi oraz drabin

i

rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,
- przygotowanie podłoza pod roboty,
- roboty montaŹowe ( połozenie płytek gresowych iwykładziny pcv),
- sprawdzenie poprawności wykonanych robÓt,

- oczyszczenie terenu z resztek materiałÓw stanowiących własnośÓ Wykonawcy,
- uczestniczenie w czynnoŚciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje
_

:

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałÓw,

- wykonanie gładzi cementowej (warstwy wyrównawczej posadzki) z oczyszczeniem
zagruntowaniem podłoŻa , ułoŻeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gładko,
_ wykonanie samopoziomującej wylewki korygująco-wyrównawczej pod posadzki,

i
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-

ułozenie płytek posadzkowych typu GRES 30x30cm na zaprawie klejowej, z
oczYszczeniem i zagruntowaniem podłoza , ustawieniem punktÓw wysokościowych,

sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem

i

ułozeniem na kleju

oraz wypełnieniem spoin zaprawą (fugą) | oczyszczeniem i umyciem powierzchni
- wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej,
_

połozenie listwy przypodłogowych do wykładzin dywanowych - system gotowych do

uŻycia listew przypodłogowych, mocowanych do ściany z wypełnieniem wykładziną
dywanową'

1.4.

ogolne wymagania dotyczące robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakośćich wykonania oraz za zgodnoścz
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami lnspektora Nadzoru.

2.

MATER|AŁY

Masa samopoziomująca firm Ceresit , Atlas
Płytki gres mrozoodporne i antypoŚlizgowe w kolorze iwymiarze istniejących płytek,

Klej do płytek gres pełny elastyk,
Fuga mrozo i wodoodporna

,

gruntowana zabezpieczona przed zabrudzeniem

Wykładzina PCV techniczna typu Ttarkett o podwyzszonej odpornoŚci na ścieranie
Klej do wykładzin pcv

3. SPRZET

Roboty moŻna wykonaó przy uŻyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych
przez producenta wyrobu.

4. TRANSPORT
Dozwolonymi środkamitransportu

.

5. WYKONANIE ROBOT
Podłoze pod posadzki

.

Podłoza pod posadzki naleŻy wykonać z cementowej warstwy wyrownawczej.
Warstwę Wyrownawczą pod posadzkę wykonaĆ naleŻy zgodnie z PN-62/B-10144'
Podłoze podkładu winno byÓ trwałe, róWne
powierzchni czystej i szorstkiej.

'

nie wykazu1ące pęknięÓ

Warstwa wyrÓwnawcza pod posadzkę.

Wylewkę wyrownującą naleŻy przygotować zgodnie

z

i rys ,

o

instrukcją producenta.

Rozrobioną masę naleŻy wylewaÓ w sposob ciągły, unikając przenv technologicznych,
przemieszczając się od najbardziej oddalonych ścianw kierunku wyjścia. Podczas
dojrzewania podkładu naleŻy unikaÓ bezpoŚredniego nasłonecznienia

i

przeciągow,
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olaz zapewniÓ właściwąwentylację

i

przewietrzenie pomieszczeń. Przyklejanie

okładzin nawierzchniowych może nastąpić po czasie wskazanym przez producenta.
Przygotowanie podłoza pod warstwę wykończeniową posadzek.

Podłoze pod posadzkę z płytek powinno byÓ trwałe, suche, rÓwne' nieodkształcalne,
poziome, nie wykazujące pęknięÓ i rys o powierzchni szorstkiej ibezzanieczyszczeń z

zaprawy, brudu, oleju

oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane

poprzez

przemalowanie płynem gruntującym. Emulsję gruntującą najlepiej nanosic w postaci

nierozcieńczonej jako cienką

i

rownomierną warstwę. Podłoże na ktÓrym będzie

ułożonazaprawa samopoziomująca , powinno być suche ( do 3%) i czyste.
Uzytkowanie nawierzchni można rozpocząc nie wcześniej niz po 24 godzinach od
nałozenia emulsji.

Wykonanie posadzek z płytek.
Płytki układa się wedługwyznaczonej linii. Przed przystąpieniem do fugowania naleŻy
dokładnie wyczyŚciĆ szczeliny fugowe.

Wykonana powierzchnia posadzki winna byĆ równa i pozioma, o spoinach
zachowujących prostoliniowośÓ i jednakową szerokośÓ W kazdym miejscu.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosiÓ więcej niż 2mm na
'1m i3mm na całej długościlub szerokości posadzki. GrubośĆspoin nie moze byc

większa od załoŻonej z tolerancją t0,5mm dla najwyzej 5 spoin na 1m2 posadzki.
Wykonana powierzchnia posadzki winna być rowna , o spoinach zachowujących
prostoliniowośći jednakową szerokoŚÓ w kazdym pomieszczeniu

Posadzka z wykładziną pcv.
Do układania wykładzin można przystąpiÓ po:

-

zakonczeniu wszystkich prac wykończeniowych

z

malarskimi włącznie oraz prac

instalacyjnych,
-

wyschnięciu tynkow i mas szpachlowych na ścianachi sufitach,

- sprawdzeniu szczeln ościurządzen grzewczych oraz zamontowanej stolarki okiennej.

Przed rozpoczęciem robot naleŻy sprawdziÓ stan techniczny podkładu , ktory winien
byÓ mocny, twardy, poziomy, rÓwny, czysty i niepylący' Maksymalna odchyłka od
prostoliniowoŚci podkładu nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m

i2mm

na

odcinku 2m.

W miejscach

przylegania posadzki do ścianynalezy wykonaÓ cokolik

wywiniętej wykładziny. Wywinięcie naleŻy wykonaÓ

na

w

postaci

specjalnych listwach

pozwalających na łagodne przejściez powierzchni poziomej na pionową.

6.

KONTROLAJAKOSCI

Kontroli jakościpodlega sprawdzenie jakoŚci wykonanej posadzki i gładzi cementowej

zgodnie

z

wymaganiami PN-62/B-10'144. Sprawdzenie jakościwykonanych robÓt
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poprzez bad

an

ie zachowa

n

ia tech nolog icznej prawidłowoŚci i dokład nościwykonanych

płytek poprzez sprawdzenie stykow , szerokoŚci i prawidłowości
wypełnienia spoin poprzez oględziny zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie
wykłaQzin

z

wybranej płaszczyŻnie "lm z dokładnoŚcią do 0,5mm za pomocą suwmiarki,
Sprawdzenie jakości wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej

prawidłowoŚci

i

dokładnościwykorianych posadzek

z

wykładzin poprzez badanie

przylegania wykładziny do podłoŻa, sprawdzenie wykonania styków wykładzin.

7.

OBMTAR ROBOT
Wg: Ogolne zasady wykonywania Robot.

8.

ODBIOR ROBOT
odbior powinien być natomiast przeprowadzony po ostatecznym zakończeniu prac'
odbior robot wykończenia podłóg obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,
- sprawdzenie przyczepnościpowłoki'

9.

Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilośÓ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz Uporządkowaniem stanowiska
pracy. llośÓ robot określasię na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przezlnŻyniera i sprawdzonych w naturze.

Roboty dodatkowe

1.

Uzupełnienie tynkÓw

2'

Montaz listew odbojowych ściennych (panel odbojowy przestrzenny ztworzywa
sztucznego \ oraz na roŻnych

3.

Transport mebli i sprzętu (wnoszenie

4'

WywÓz i utylizacja

i

wynoszenie z pomieszczen remontowanych)

Przepisy antiąane

PN-EN

1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja ipobieranie probek.

PN-79/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/c-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN

459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C 81911:'1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81 901 :2002Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81 608: 1 998 Emalie chlorokauczukowe.

ł
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PN-c-81

91

l

oDBloRU RoaÓr BUDoWLANYCH

4:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-$191 '1:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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