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1.Wstęp.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane podczas budowy „PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU".
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w
obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu
inwestorskiego
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
ST – 00.00.00 Wymagania ogólne
ST – 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
ST – 01.02.00 Roboty ziemne
ST – 01.02.01 Ścianka Berlińska
ST – 01.03.00 Roboty betonowe
ST – 01.04.00 Roboty zbrojarskie
ST – 01.07.00 Roboty murowe
ST – 01.05.00 Konstrukcje stalowe
ST – 01.06.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
ST - 01.08.00 Izolacje
ST – 01.09.00 Pokrycia dachowe
ST - 01.10.00 Ścianki GK
ST – 01.11.00 Tynki i okładziny wykładziny
ST – 01.12.00 Sufity podwieszane
ST – 01.13.00 Stolarka otworowa
ST – 01.14.00 Podłoża i posadzki
ST – 01.15.00 Ślusarka
ST – 01.16.00 Roboty malarskie
ST – 01.17.00 Transport pionowy
ST – 01.18.00 Wyposażenie
ST - 01.19.00 Elewacje
1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
księdze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości.
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
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tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
1.6.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.
1.7.Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentację
powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem.
1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego
zakończenia i odbioru końcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób
uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
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odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną
kontraktową.
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 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.
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych
budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
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szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest
obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w
zakresie wykonywanych przez nich robót.
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest zobowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są
uwzględnione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do
czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.
1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.20. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza
liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych
uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego
2. Materiały.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której
materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą
techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
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Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. Wykonanie robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piśmie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną
decyzje.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakości. W
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a)
część ogólną opisową
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub
laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b)
-

-

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. 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.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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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 ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
b)
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów
wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Księgi Obmiarów.

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

10

8. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany
do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację po wykonawczą,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
g) Geodezyjną inwentaryzacje po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”.
9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i
rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport
wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy,
urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy.
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi
jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i
zakończona pod każdym względem.
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały
określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje
kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową.
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w
Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać odpowiednie
proporcje w stosunku do kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski,
koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do
Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku
należy podąć osobno.
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, wynagrodzenie będzie
wypłacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako
płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.
-

10. Przepisy związane.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o.,
Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
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1.Wstęp.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
pracami rozbiórkowymi budynku – dz.238/4 obręb miasto Gdańsk.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą całkowitej rozbiórki nieużytkowanego budynku - obiektu z
uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki i obejmują:
- Rozbiórkę elewacji z płyt kamiennych - piaskowca
- Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.
- Demontaż - rozbiórkę elem. budynku
- Segregację odpadów, transport, utylizację.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz ST, w których to dokumentach określono
zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z Przedmiarem Robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie
stosować się do poleceń i uwag przedstawiciela Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru
Robót i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca
poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: Program techniczny wykonania robót, przedmiar robót, ST.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych należy
każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno - Budowlane,
obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych
i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649).
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2.MATERIAŁY
2.1.Materiały pochodzące z rozbiórki
Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane w obrębie terenu rozbiórki, były zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą (dotyczy to szczególnie płyt z piaskowca).
Płyty z piaskowca należy starannie oczyścić, ułożyć w wskazanym miejscu przez Inwestora i zabezpieczyć.
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny być wywiezione
na wysypisko, natomiast papa oraz materiały zawierające azbest poddane utylizacji.
2.2.Materiały dla potrzeb zabezpieczeń
Drewno konstrukcyjne
-Drewno konstrukcyjne(bale, krawędziaki, deski) powinno odpowiadać normie PN-B-03150.
-Konstrukcję drewnianą stanowią elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:
--Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do poziomu SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień) środkiem
impregnującym
-Tym samym środkiem drewno zabezpiecza się przed grzybami i owadami.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
3.2.1.Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania a także nie powodować obniżenia jakości wykonywanych
robót.
3.2.2.Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
3.2.3.Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia
do obsługi sprzętu.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
4.1.Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i
placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.
4.2.Typ, ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.3.Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogą być usunięte z
terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
5.1.Roboty rozbiórkowe
5.1.1. Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.
5.1.2. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robót.
5.1.3. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać
stosowne zabezpieczenia.
5.1.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
5.1.5. W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i
technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich
czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.
5.1.6. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z
inspektorem nadzoru.
5.1.7. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia związane z występującymi
przyłączami.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
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6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu
braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także
wykonaniu kompletnego programu rozbiórki.
6.2. Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.
6.3. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w porządku chronologicznym .
Załączone do dziennika budowy dokumenty należy podpisać przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiórki należy przechowywać na
terenie rozbiórki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiórki powinny być dostępne dla
inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienią
. kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót.
Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót,
sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa, ocena ilości i jakości wykonanych robót
zgodnie z zakresem zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe.
8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót
- dokumentację po wykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót
- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza
- dziennik budowy
- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,
- karty przekazania odpadu na składowiska ,
- oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w
sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji.
8.3. Tok postępowania przy odbiorze.
Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi i zakresem ich
wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów
częściowych.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy.
Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
10.Uwagi szczegółowe.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane - wyd.
Arkady 1989.
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PN-B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.
PN-D-01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
PN-D-01006 – Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-D-96002 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
10.2 Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- tyczenie obiektów, roboty pomiarowe przy wykopach,
- wykopanie wykopu wąskoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki transportu,
- wykonanie umocnień – deskowania, ścianki
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,
- dowóz kruszywa na plac budowy,
- zasypane przestrzeni - fundamentów,
- zagęszczenie mechaniczne gruntu,
- ewentualna stabilizacja gruntu cementem
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Wymagania ogólne.
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które należy dostarczyć są: cement do stabilizacji podłoża
oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilość przypadająca na 1m 3 gruntu musi odpowiadać
wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z dokumentacją projektową. Do
wykonywania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopów może być użyty
grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń organicznych i budowlanych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Do robót ziemnych należy użyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek podsiębiernych. Niektóre roboty
ziemne w/w obiektach wymagają prac – robót ręcznych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane
jest użycie ładowarki. Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze.Do zagęszczania należy użyć
zagęszczarek wibracyjnych, których parametry muszą być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy
zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niż 0,3-0,4 m) wystarczą zagęszczarki płytowe, a przy większych
grubościach (pond 0,6 m) konieczne są zagęszczarki kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości
zagęszczania. Zasypka ma być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu
mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w ST Wymagania ogólne.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu należy prowadzić zgodnie z przyjętą
technologią robót ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczącymi
sprzętu. Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów ciężarowych o ładowności i
wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są wywrotki kilkutonowe).Składowanie i transport urobku
przeznaczonego do późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić analogiczny
sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o wykluczenie jego mieszania się z innymi gruntami
składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2
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Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na
terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie wykopów należy oznakować jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie
wykopów należy prowadzić
zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystąpienia zalewania wykopu wodami
gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wód wykopu lub wykluczenie ich napływu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. Dokładność
wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robót musi dotyczyć
rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej niż o +1cm i -3 cm. Pozostałe
odchyłki podje norma.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość
obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonaniewykopu zgodnie z założoną
technologią, wywóz urobku, zabezpieczenie ścian wykopu oraz istniejącej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie,
zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrównanie ternu
w miejscu prowadzenia prac.
10.Przepisy związane.

PN-B-06050

Roboty ziemne. Wymagania ogólne

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST – 01.02.01.
Ścianka Berlińska
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścianki (obudowy) berlińskiej w ramach w/w budowy.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z budową ścianki berlińskiej. Wymagania dotyczące ewentualnego podparcia obudowy
(np. kotwy, stalowe konstrukcje rozpierające) są przedmiotem odrębnych Specyfikacji
Technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Opinka
Wypełnienie między palami ścianki berlińskiej przenoszące na nie parcie gruntu.
Pal ścianki berlińskiej
Smukły element konstrukcyjny osadzony pionowo w gruncie, przeznaczony do przenoszenia na
podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu na opinkę.
Ścianka berlińska
Obudowa wykopu, składająca się z pali ścianki berlińskiej i opinki.
Średnica otworu
Średnica narzędzia wiertniczego lub rury osłonowej, z pominięciem poszerzeń.
Zawiesina
Mieszanina bentonitu lub innego przydatnego iłu z wodą oraz z dodatkami aktywującymi, wykazująca
właściwości tiksotropowe, służąca do zapewnienia stateczności otworu.
Zawiesina samotężejąca
Zaczyn cementowo-bentonitowy wiążący, który stabilizuje stalowy profil pala w gruncie.
Głębokość osadzenia pala
Określona w Dokumentacji Technicznej różnica między rzędną poziomu terenu, a rzędną podstawy
pala, składająca się z głębokości opinanej i głębokości utwierdzenia.
Głębokość opinana
Odsłaniana w trakcie głębienia wykopu część pala, na której zakładana jest opinka stanowiąca
różnicę rzędnych poziomu terenu i dna wykopu.
Głębokość utwierdzenia
Część pala ustabilizowana w gruncie, stanowiąca różnicę rzędnych dna wykopu i podstawy pala.
Stabilizacja pala w gruncie
Proces powodujący przenoszenie przez pal na podłoże oddziaływań wywołanych parciem gruntu na
opinkę.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru
1.5.1. Dokumentacja Techniczna
Dokumentacja Techniczna na podstawie, której wykonuje się ściankę berlińską powinna zawierać:
- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących
fundamentach lub innych przeszkodach oraz (w razie potrzeby) wymagania dotyczące zabezpieczeń i
sprawdzania w czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń,
- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw
oraz składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,
- projekt wykonawczy ścianki berlińskiej i sposób prowadzenia wykopu przy ściance,
- projekt monitorowania sąsiednich obiektów jeśli znajdują się w strefie wpływu wykopu,
- Program Zapewnienia Jakości i wymagania BHP.
1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony Wykonawcy i nadzór ze strony
Zamawiającego.
1.5.3. Zgodność z dokumentacją
Ściankę berlińską należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. W przypadku
stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w DT lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę
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odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.
1.5.4. Inne wymagania
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót.
2. Materiały
2.1. Stal kształtowa
Wymagania odnośnie stali kształtowej podano w ST – Konstrukcje Stalowe
2.2. Opinka
Do wykonania opinki mogą być stosowane elementy drewniane, żelbetowe, stalowe i z tworzyw
sztucznych, również staroużyteczne. Opinka powinna mieć parametry geometryczne i wytrzymałościowe
zgodne z Dokumentacją Techniczną. Jeżeli w Dokumentacji Technicznej nie określono inaczej, stosuje
się opinkę o przekroju 10x10cm z drewna sosnowego klasy C24. Długości bali opinki docina się na
wymiar dostosowany do rzeczywistego rozstawu pali.
2.3. Podparcie obudowy
W przypadku obudów podpieranych (kotwionych, rozpieranych) podparcie należy wykonać wg Dokumentacji
Technicznej.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Sprzęt do wykonywania pali osadzanych w otworach powinien być zgodny ze Specyfikacją
Techniczną Pale wiercone rurowane i Specyfikacją Techniczną Pale CFA.
W przypadku wykonywania pali metodą wbijania lub wwibrowywania stosuje się wibromłot
zawieszany na dźwigu samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromłota
muszą być dostosowane do rodzaju gruntu w jakim pogrążane będą pale. Dźwig użyty do zawieszenia
wibromłota musi posiadać odpowiedni wysięg i udźwig dostosowany do ukształtowania terenu położenia.
W przypadku gruntów, w których w Dokumentacji Technicznej przewidziano podwiercanie ułatwiające
wbijanie lub wwibrowywanie profilu stalowego zastosować należy wiertnicę zgodną ze Specyfikacją
Techniczną Pale CFA. Średnica użytego świdra zgodnie z Dokumentacją Techniczną.
Do prefabrykacji stalowych elementów ścianki berlińskiej w warunkach budowy należy zastosować
palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia oraz spawarki elektryczne do łączenia odpowiednich elementów.
Do pomiaru rzędnej główki pala w trakcie montażu stosuje się niwelator.
Do docinania opinki drewnianej należy używać piły łańcuchowej.
Pogłębianie wykopu odbywa się w sposób zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu
z fragmentu ścianki między palami w celu założenia opinki wykonywane jest ręcznie przy użyciu
szpadli.
W przypadku kotwienia ścianki sprzęt użyty do wykonania kotew musi być zgodny z odpowiednią
Specyfikacją Techniczną.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Transport materiałów może być dokonany środkiem transportu w warunkach zabezpieczających je
przed przemieszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami.
Wymagania dotyczące ewentualnego transportu zbrojenia kotew gruntowych zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Konstrukcja i sposób wykonania ścianki berlińskiej powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nośnej obudowy berlińskiej należy wytyczyć
położenie pali w terenie. Po wytyczeniu pali należy sprawdzić czy nie występują kolizje z instalacjami
podziemnymi wykazanymi w Dokumentacji Technicznej lub innymi nie zinwentaryzowanymi, ale
dostrzeżonymi w terenie. W przypadku podejrzenia kolizji należy wykonać odkrywki kontrolne w celu
jednoznacznego potwierdzenia przebiegu instalacji. Przed przystąpieniem do wbudowania pali należy
sprawdzić zgodność rzędnej terenu z założoną w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku zaistniałych kolizji lub znaczących niezgodności założeń projektowych z warunkami
zastanymi w terenie, należy niezwłocznie powiadomić nadzór.
5.2. Przygotowanie pali
Należy stosować profile stalowe o parametrach geometrycznych i wytrzymałościowych przyjętych w
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Dokumentacji Technicznej. Jeżeli w projekcie nie postanowiono inaczej, dopuszcza się zastosowanie
elementów staroużytecznych. Pal na głębokości utwierdzenia może zostać wykonany w postaci kosza ze
stali zbrojeniowej. W takim wypadku należy wykonać odpowiednie, określone w Dokumentacji
Technicznej, zakotwienie profilu stalowego w koszu zbrojeniowym. W przypadku obudowy kotwionej,
jeżeli w Dokumentacji Technicznej przewidziano kotwienie każdego pala niezależnie w profil stalowy,
należy wspawać rurę przejściową. Konstrukcja rury przejściowej wg Dokumentacji Technicznej. Pale
wykonuje się z profili stalowych docinanych na wymiar lub łączonych z krótszych elementów poprzez
spawanie doczołowe pasów i środników łączonych części. W uzasadnionych przypadkach stosuje się
nakładki na pasach i środniku, łączące części profili. Szczegóły połączenia wg Dokumentacji Technicznej.
Kosze zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. Kosze muszą być
odpowiednio sztywne tak, aby nie dochodziło do odkształceń w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla
zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego ustawienia szkieletu w otworze należy stosować elementy
dystansowe.
5.3. Osadzanie pali w gruncie
Osadzenie pali ścianki berlińskiej w gruncie należy wykonać jedną z poniższych metod. Przy wyborze
metody należy kierować się przede wszystkim warunkami miejscowymi, tj. budową geologiczną podłoża i
bezpośrednim sąsiedztwem budowy, mogącym mieć wpływ na realizację robót. Wszelkie niezgodności
warunków gruntowych z Dokumentacją Techniczną, Wykonawca powinien zgłosić nadzorowi.
5.3.1. Wiercenie w osłonie rurowej
Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną Pale wiercone rurowane. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie,
stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu
betonem zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub zawiesiną
samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów dotyczących
wiercenia i zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie wymagane na głębokości utwierdzenia;
na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.2. Wiercenie w osłonie zawiesiny
Wiercenie i zabezpieczenie stateczności ścian otworu należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną Pale wiercone w osłonie zawiesiny. Do zabezpieczenia stateczności otworu można użyć
zawiesiny samotężejącej. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w gruncie, stosując
prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie otworu betonem
zgodnie z zasadami podanymi w powyższej Specyfikacji Technicznej lub poprzez pozostawienie w
otworze zawiesiny samotężejącej. Stabilizacja pala w gruncie oraz zachowanie szczególnych wymogów
dotyczących wiercenia i zabezpieczenia stateczności otworu są bezwzględnie wymagane na głębokości
utwierdzenia; na głębokości opinanej tylko wówczas, gdy wymagają tego warunki miejscowe.
5.3.3. Wiercenie bez osłony
W szczególnych warunkach miejscowych, tj. w przypadku występowania w podłożu gruntów
spoistych, w stanie co najmniej twardoplastycznym, oraz braku zagrożeń związanych z otoczeniem
budowy, można stosować wiercenie bez osłony. Pal należy umieścić w otworze przed jego stabilizacją w
gruncie, stosując prowadnice centrujące. Stabilizację pala w gruncie należy wykonać poprzez wypełnienie
otworu betonem zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale wiercone rurowane lub
zawiesiną samotężejącą. Stabilizacja pala w gruncie jest wymagana tylko na głębokości utwierdzenia.
5.3.4. Wiercenie świdrem ciągłym
Wiercenie należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej Pale CFA.
Wypełnienie otworu należy wykonać poprzez przewód w świdrze w trakcie jego wyciągania. Do
wypełnienia otworu może zostać użyty beton lub zawiesina samotężejąca. Niezwłocznie po wypełnieniu
otworu należy wprowadzić do niego pal, stosując prowadnice centrujące.
5.3.5 Wwibrowywanie (lub wbijanie)
Pale przed rozpoczęciem ich pogrążania należy ustawić nad docelowym miejscem ich wbudowania i
wypionować. Po rozpoczęciu wwibrowywania (lub wbijania) należy w początkowej fazie pogrążania pala w
gruncie kilkakrotnie kontrolować pionowość profilu. W przypadku pojawienia się odchyłek należy pal
wyciągnąć i wwibrowywanie (lub wbijanie) ponowić. W przypadku wykonywania pali w gruntach bardzo
spoistych lub z kamieniami, pogrążanie profilu stalowego pala, poprzedza podwiercanie gruntu w miejscu
jego projektowanego wbudowania. Podwiercanie nie może sięgać głębiej niż głębokość opinana.
W zależności od warunków miejscowych mogą być zastosowane kombinacje powyższych metod.
5.4. Montaż opinki
W trakcie pogłębiania wykopu odsłaniany jest gruntu między palami ścianki berlińskiej. Grunt
pomiędzy palami należy usuwać ręcznie, starannie dopasowując powierzchnie wykopu do lica opinki. W
miejscach tych, w przestrzeni między palami, montowana jest opinka drewniana. Krawędziaki opinki
docinane są na wymiar między palami tak, aby zachodziły z obu stron za półki pali bez możliwości ich
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wysunięcia. Krawędziaki montowane są od dołu odsłoniętego pola w kierunku do góry. Pierwszy
krawędziak układany w danym polu należy starannie wypoziomować, aby wszystkie elementy opinki były
ułożone równolegle. Wysokość odsłoniętego gruntu powinna być równa wielokrotności wysokości bala
tak, aby między kolejnymi odcinkami układanej opinki nie powstawały szczeliny. Wysokość odsłanianych
pól należy dostosować do lokalnych warunków gruntowych tak, aby nie dopuścić do obsunięcia się gruntu
za ścianką. W trakcie zakładania opinki należy uzupełniać i dogęszczać brakujący za nią grunt w celu
ograniczenia przemieszczeń pionowych gruntu za obudową. Po zakończeniu układania opinki na danym
polu, należy pomiędzy półki pali a dwa najniższe krawędziaki, wbić kliny drewniane. Ma to na celu
dociśnięcie opinki do gruntu i zmniejszenie ryzyka wysypania się gruntu zza opinki podczas odkopywania
kolejnego, niżej położonego, fragmentu gruntu.
W przypadku, gdy w gruncie występują lub mogą występować sączenia wody gruntowej lub
opadowej, za opinkę należy wkładać geowłókninę, która zapobiega wymywaniu z gruntu drobnych frakcji i
nie dopuszcza tym samym, do osłabienia struktury gruntu za opinką.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót są zawarte w ST Wymagania ogólne.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres pomiarów, które należy wykonać w czasie robót, podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów w czasie robót
6.3. Tolerancje
Tolerancje wykonania przyjmuje się jak dla pali wg PN-EN 1536:2001, pkt. 7.2.1.
Jakość prac ocenia się na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodności z dokumentacją
projektową, zapisów w zestawieniach dziennych, na podstawie ewentualnych zapisów w dzienniku
budowy, spełnienia warunków określonych w specyfikacji robót.
Do odbioru ścianki berlińskiej Wykonawca przedkłada Inżynierowi:
a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
b) metryki pali.
6.4. Metryka pali
Metryki pali powinny zawierać, co najmniej, następujące dane:
· nazwę obiektu, na którym wykonywana jest ścianka berlińska,
· numer pala,
· technologię osadzania pali w gruncie,
· średnicę wiercenia i głębokość otworu dla technologii wierconych,
· profil geotechniczny otworu dla technologii wierconych,
· wpędy lub czas pogrążania na każdy metr pala dla technologii wwibrowywania (lub wbijania),
· rodzaj i długość pala,
· rzędną głowicy pala po osadzeniu w gruncie,
· cechy materiału użytego do stabilizacji pala w gruncie dla technologii wierconych,
· datę i czas wykonania.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest 1 mb rzutu na płaszczyznę poziomą wykonanej ścianki berlińskiej,
mierzony wzdłuż osi pali.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.3. dały wyniki
pozytywne.
9. Podstawa płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności są zawarte w ST Wymagania ogólne.
Cena wykonania 1 mb obudowy berlińskiej obejmuje:
· koszty zakupu potrzebnych materiałów i ich dostarczenie w miejsce wbudowania,
· koszty wytworzenia materiałów produkowanych na placu budowy (zawiesiny),
· koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
· wykonanie elementów nośnych obudowy (pali),
· osadzenie pali w gruncie,
· założenie opinki,
· przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
· mobilizacja i demobilizacja sprzętu.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale
wiercone

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ROBOTY BETONOWE
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BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, KL. B-15 BEZ DESKOWANIA
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i pod posadzkami dla obiektów kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu
niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- układaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej:
1.4.1.Beton zwykły
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.4.Nasiąkliwość betonu
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
2.Materiały.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
2.1.Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement – wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki „35” – do betonu klasy B10, B15
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000
c) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
d) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712.
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
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W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o
marce nie niższej niż 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm),
podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.Beton
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu.
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1.Skład mieszanki betonowej
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób
mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inżyniera.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250.
3.Sprzęt.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 min. – przy temperaturze + 15oC
 70 min. – przy temperaturze + 25oC
 30 min. – przy temperaturze + 30oC.
5.Wykonywanie robót.
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2.Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i
odwodnione.
5.3.Betonowanie
Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

29

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg
rzędnych określonych na rysunkach.
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa
pracy.
5.3.3.Pobranie próbek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
- Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie klasy betonu
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Pielęgnacja betonu
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
6.Kontrola jakości robót
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inżyniera.
6.1.Kontroli podlega:
- przygotowanie podłoża
- grubość układanej warstwy
- rzędne powierzchni betonu
- wygląd zewnętrzny
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiarów
6.2.1.Uwagi ogólne
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia.
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu
 na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m.
 w dowolnym kierunku

-

10 mm

-

5 mm

7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ; 1m3 wykonanej konstrukcji
8.Odbiór robót
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.
8.2.2.Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty
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potwierdzone przez Inżyniera.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
10. Przepisy związane
PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000
Cement portlandzki.
PN-B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-63/B-06261
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

BETON KONSTRUKCYJNYKL. B-37,
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych: fundamentów, ścian, słupów, stropów, podciągów i innych elementów konstrukcji.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu
konstrukcyjnego, związanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej:
1.4.1.Beton zwykły
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.4.Nasiąkliwość betonu
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

31

1.4.5.Partia betonu
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie
dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopień mrozoodporności
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.7.Stopień wodoszczelności
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W
oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej.
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
2.Materiały.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Składniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement – wymagania i badania
e) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35
- marki „42,5” – do betonu klasy B35
f) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000
g) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
h) Badania podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712.
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o
marce nie niższej niż 20.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm),
podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
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użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji
kruszywa).
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać
atest producenta.
2.2.Beton
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu.
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250:
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50
- nasiąkliwość do 5%
2.2.1.Skład mieszanki betonowej
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób
mieszanek powinny zostać przesłane Inżynierowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inżyniera.
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania:
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50,
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości,
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:
 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne ilości cementu:
 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25
 500 kG/m3 – dla betonu B35
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie
należy określić jako równą 1,3 RbG.
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.
- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy
wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badań:
- metodą Ve – Be
- stożka opadowego
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą
przekraczać:
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
3.Sprzęt.
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Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować:
 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.
 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:




mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 min. – przy temperaturze + 15oC
 70 min. – przy temperaturze + 25oC
 30 min. – przy temperaturze + 30oC
5.Wykonywanie robót.
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
5.2.Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą:
- wybór składników betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej
- sposób transportu mieszanki betonowej
- kolejność i sposób betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach
- sposób pielęgnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań
- prawidłowość wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.
Roboty
betoniarskie
muszą
być
wykonane
zgodnie
z
wymaganiami
norm:
PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
 położenie zbrojenia
 zgodność rzędnych z projektem
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości
Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

34

3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.).
5.3.2.Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora.
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie
wibrującym.
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora.
5.3.3.Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o
grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest
wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu.
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa
pracy.
5.3.5.Pobranie próbek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu,
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania
przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.
- Badania powinny obejmować:
 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5 oC, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody
Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 oC.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.5.Pielęgnacja betonu
5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
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Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę).
- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.
- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu
5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
- Pęknięcia są niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a
powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię
bez dołków i porów.
5.7.Deskowanie
5.7.1.Uwagi ogólne.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:
a)parciem świeżej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu
- zapewniać odpowiednią szczelność
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.7.2.Materiały
Wymagania dla szalunków (m.in. wg. „Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów –
Lafarge” )
Szalunki szczelne o dużej wytrzymałości (spełniające wymagania nośności przy wykonywaniu elementów z betonu
samozagęszczalnego).
Płyty szalunkowe do wykonywania ścian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowej.
Płyty szalunkowe do wykonywania stropów, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowej.
-

Stosowanie płynów antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia płyt szalunkowych.
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane
mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz
powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie
używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
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6.Kontrola jakości robót
6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów
- 1 próbka na 50 m3 betonu
- 3 próbki na dobę
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera)
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż
90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za
odpowiadający wymaganej klasie.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku
wcześniejszym od 28 dni.Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250.
6.1.2.Nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania
– po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.2.Tolerancja wymiarów
6.2.1.Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne.
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
 na 1 m. wysokości
5 mm
 na całą wysokość konstrukcji
20 mm
 na słupach podtrzymujących stropy
15mm
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku
5 mm
 na całą płaszczyznę
15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni
podporowych:
 powierzchni bocznych i spodnich
+/-4 mm
 powierzchni górnych
+/-8 mm
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów
+/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
+/-8 mm
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów
+/-5 mm
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ; 1m3 wykonanej konstrukcji
8.Odbiór robót
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
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8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.
8.2.2.Zakres robót
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inżyniera.
8.3.Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
10. Przepisy związane
PN-B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000
Cement portlandzki.
PN-B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-30002
Cementy specjalne.
PN-B-30011
Cement portlandzki szybkotwardniejący.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.
PN-90/B-06240
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-63/B-06261
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10
Sklejka szalunkowa.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych – Arkady Warszawa 1989 r.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

38

ST – 01.04.00

ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, ścian,stropów i innych
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elementów konstrukcji dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 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:
a) przygotowaniem zbrojenia
b) montażem zbrojenia
c) kontrolą jakości materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, ścian, stropów, dachu i innych elementów
konstrukcji.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej.
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie.
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprężające.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje
się klasę i gatunek wg poniższych danych:
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S.
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS.
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej.
Gatunek St0S:
 wytrzymałość charakterystyczna
 wytrzymałość obliczeniowa
Gatunek 18G2:
 wytrzymałość charakterystyczna
 wytrzymałość obliczeniowa
Gatunek 34GS:
 wytrzymałość charakterystyczna
 wytrzymałość obliczeniowa

220 MPa
190 MPa
355 MPa
310 MPa
410 MPa
350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
 nr wytopu lub nr partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej,
 masa partii,
 rodzaj próbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej
wiązki) muszą znajdować się następujące dane:
 znak wytwórcy,
 średnica nominalna,
 znak stali,
 nr wytopu lub nr partii,
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 znak obróbki cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:
 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215,
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc
kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się
połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.1.5. Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
3.Sprzęt
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie ogólnym.W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie prętów.
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota.
 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów
poprzecznych prętów.
 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.
 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.
5.2.2. Prostowanie prętów.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgięcia prętów.
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie.
5.3. Montaż zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać
jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować
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stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej
i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,
 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,
 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i
rozmieszczania zbrojenia podano poniżej:
Określenie wymiaru

Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych
w długości elementu
- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyżej 1 m:

±5 mm
±10 mm

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion
- przy średnicy d ≤ 20 mm:
- przy średnicy d > 20 mm:

±10 mm
±0,5 d

w położeniu odgięć prętów:
±2 d
w grubości warstwy otulającej:
+10 mm, - 0 mm
w położeniu połączeń (styków) prętów:
±25 mm
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali użytej na zakłady przy
łączeniu prętów, przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się też zwiększonej ilości wyniku stosowania
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i
Specyfikacją Techniczną,
 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inżyniera
8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega
odbiorowi.
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,
 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
 rozstawu strzemion,
 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,
 prawidłowości osadzenia kotew,
 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
10. Przepisy związane
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310
Próba statyczna rozciągania metali.
PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.05.00

Roboty murowe

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania
ceramicznych i pochodnych
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1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
murów zewnętrznych i wewnętrznych występujących w obiekcie przetargowym.
1.4.Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.Wyroby ceramiczne – cegły, pustaki Porotherm
2.2.Wyroby betonowe - bloczki
2.3.Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz kleje
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy murowaniu ścian, w szczególności
należy zwracać uwagę na zachowanie przewiązań murarskich i wykonywanie ścian równomiernie. Należy przestrzegać
odpowiednich przepisów i zasady sztuki budowlanej. Cegły i pustaki układane na zaprawie lub kleju powinny być
czyste i wolne od kurzu.
5.2.Mury i ścianki z materiałów ceramicznych,betonowych i betonu komórkowego – na zaprawie cem. i cem-wap
6. Kontrola jakości
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonych przez producenta materiałów ściennych i jego zgodności
z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320,
- dokumentów przewozowych,
- oględzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt
Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inżyniera wątpliwości co do jakości cegieł i bloczków.
6.1. Materiały ceramiczne– przy odbiorze materiałów w/w należy przeprowadzić na budowie;- sprawdzenie zgodności
kl.oznaczonych na materiałach zzamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów każdorazowo winny być wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Kleje -

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości,lub m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do
odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru poszczególnych
etapów robót zanikających, protokółu .
Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału i sprzętu na
stanowisko pracy,wykonanie ścian, naroży, przewodów dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowań,
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10.Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 Wapno
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

46

ST – 01.06.00

Konstrukcje stalowe

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych.
1.2.Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
stalowych konstrukcji.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5.1.Wymogi formalne.
- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 1.5.3.
-

Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:


PN-B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości
wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.
1.5.3.Dokumentacja związana
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące
dokumentacje uzupełniające:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- ogólny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montażu.
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi:
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne,
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych,
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a
także najdogodniejszego dostępu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów.
-

2.Materiały
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków S355J2H. – zgodnie z rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.
3.Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.Transport
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytwórni.Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób,
aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.
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5.Wykonywanie robót
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.
5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.
Cięcie materiału
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub
półautomatycznych.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy wyrównać i
stępić przez wyokrąglenie.
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych
operacjach spawania.
Prostowanie i gięcie elementów
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są
mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na
zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950 oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być
1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w
temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody.
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.
Przygotowanie elementów do spawania
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając
zgorzeliny i nierówności.
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PNM.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż
klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm.
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na
głębokość 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
Roboty spawalnicze
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych.
5.2.2.Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i
wodą.
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz
zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.
5.2.3.Montaż konstrukcji na budowie
- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę.
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami
dokumentacji projektowej.
- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń
montażowych.
6.Kontrola jakości robót
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich
- bieżącej kontroli prac montażowych
- kontroli jakości spawania.
6.1.Kontrola konstrukcji stalowej
1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
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- kompletności dokumentacji,
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem.
6.2.Tolerancja wymiarów
6.2.1.Uwagi ogólne
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
1.W zakresie montażu konstrukcji stalowej:
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości
określonych w projekcie
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji,
stężenia itp.)
2.W zakresie połączeń śrubowych:
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,
- jakość wyrobów śrubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest
mniejsza niż 20 – dwa połączenia,
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200.
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogólne
8.Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.1.Odbiór robót warsztatowych
1.Odbiory częściowe
- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji
-

odbiór scalania konstrukcji na montażu

2.Odbiór ostateczny
- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:

-



atestację materiałów



sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi



sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych



sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania



sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności



sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne
dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.

8.2.Odbiór robót montażowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.
8.3.Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót
montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Zakres czynności odbioru ostatecznego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w
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Kontrakcie.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
10.Przepisy związane
PN-B-03200
PN-B-06200
PN-H-84018
PN-H-92120
PN-H-93000
PN-M.-69014
PN-M.-69015

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.
Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegów do spawania.
Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do
spawania.
Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów

PN-M.-69016
do spawania.
PN-M.-69430
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
PN-M.-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o
podwyższonej wytrzymałości.
PN-M.-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-M.-69770
Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania
jakościowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.
PN-M.-69775
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin
zewnętrznych.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.07.00.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania powłokami malarskimi konstrukcji
stalowych dla obiektów kubaturowych.
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1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi
stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych, i obejmują:
a)przygotowanie powierzchni do malowania
b)nanoszenie podkładu gruntującego (2 warstwy)
c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej.
1.4.1.Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności
powietrza.
1.4.2.Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się
do nanoszenia na podłoże.
1.4.3.Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję
ochronną.
1.4.4.Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali,
dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.
1.4.5.Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu
wypływowego 4 mm.
1.4.6.Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia
na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
1.4.7.Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek
napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
2.Materiały.
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbą do gruntowania
2 warstwy (Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%)
- farbą nawierzchniową 2 warstwy (farba pęczniejąca Steelguard 562, farba nawierzchniowa Purmal S-30P)
Rodzaj farby oraz minimalną grubość powłoki podano na rysunkach.
3.Sprzęt.
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
bezpieczeństwa zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji.
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych,
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień
odoliwionego i suchego powietrza.
3.3.Sprzęt do malowania.
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy
przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.
4.Transport.
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o
przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg
PN-C-81400.
5.Wykonywanie robót.
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Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych
zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania.
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowościernej (piaskowanie lub śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia
czystości wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 μm.
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego należy wykonać w
wytwórni.
Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miejscach
uszkodzeń w czasie transportu i montażu.
6.Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają:
- sprawdzenie zgodności wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem
- pomiar grubości naniesionych powłok
- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-C-81531
- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca).
kontroli jakości spawania.
7.Obmiar robót
Jednostkami obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni
8.Odbiór robót
Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie:
odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni
odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
10.Przepisy związane
PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.
PN-H-07050
Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania
PN-H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne.
PN-H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.
PN-C-81515
Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C-81531
Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.08.00
ROBOTY IZOLACYJNE

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMETOWYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

55

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych ścian fundamentowych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji
wodochronnych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych,
- przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji,
- ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż.
2. Materiały
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, których właściwości
winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:
2.1. Materiał podstawowy
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest – dwuskładnikowa,
grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniająca odpowiadająca wymogom podanym w p. 5.2.2. Proponuje się
użycie tej właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej
atest IBDiM oraz akceptację Inżyniera i autora projektu.
2.2. Materiał gruntujący podłoże pod izolację
Materiałem gruntującym podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej jest koncentrat emulsji
bitumicznej
2.3. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Płyty styropianowe lub styrodurowe o grubości 12 cm z lub bez warstwy drenażowej.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy
przygotować następujący sprzęt pomocniczy:
- szczotki, szerokie pędzle,
- wiertarka z nałożonym mieszadłem,
- kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe,
- metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka),
- odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem
materiałów izolacyjnych.
4. Transport
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach
ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem
możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez Inżyniera.
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Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych
pojemnikach.
5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą wykonywane.
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy
obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w
czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym,
nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura
powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C.
5.2.Zakres wykonywanych robót
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje:
- zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na oczyszczeniu
podłoża,
- zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10,
- ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu,
- zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyższą masą bitumiczną
do przeschniętego uszczelnienia.
5.2.1. Przygotowanie podłoża pod izolację
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji.
Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika
budowy.
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo
przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki:
- podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić,
- podłoże powinno być stabilne i czyste,
- powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu,
- podłoże powinno być przyczepne,
- wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa,
- podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych
metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej
specyfikacji.
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako
rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci.
5.2.2. Zagruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Przed użyciem
stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą
w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,
- temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od
3°C i niższa od 35°C,
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka
gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka.
- roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,
- bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na
izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą
odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym
przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem
gazowym),
- ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić,
- powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta.
5.2.3.Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej.
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem,
ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę
uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczy zny pionowe od dołu do
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góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 mm.
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 2 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu
izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można wykonywać w wilgotnych
warunkach atmosferycznych. Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy
chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5.2.4.Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolację można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym lub styrodurowymi (które mogą
również posiadać zintegrowaną warstwę drenażową) o grubości np. 50 mm klejonymi do przeschniętego uszczelnienia
punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną masa uszczelniającą. Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy
na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając do niego płyty z naniesioną w postaci 6 placków
wielkości dłoni masą bitumiczną.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się z wilgocią
gruntową sprawują:
- Inżynier,
- Kierownik robót,
- Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.
Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w
ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi
IBDiM lub upoważniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania
kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inżynierowi.
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności:
- jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
- jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych w odpo wiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
- jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM,
- jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych warstw oraz
prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, dokładność pokrycia
powierzchni).
6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta
(atesty materiałów).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, stanu opakowań
oraz właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe
przygotowanie podłoża zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. Należy również
sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory
międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót
lub wpisów do dziennika
budowy.
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką
hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inżyniera.
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych,
- pomiar grubości powłoki.
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 1
mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki
należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia
do
Stosowania. Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z
badań wykonywanych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą
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specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek zostaną poniesione
przez Wykonawcę.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona
na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:

po dostarczeniu materiałów na budowę,

po przygotowaniu podłoża,

po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
wytrzymałości, równości, czystości podkładu.
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
–
grubości i ciągłości warstwy izolacji,
–
poprawności obrobienia narożników i przebić,
–
warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu
ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,
występowania ewentualnych uszkodzeń.
9. Podstawa płatności.
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST.
9.2.Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie powierzchni betonu,
gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy
uszczelniającej z zapewnieniem szczelności połączeń, ułożenie i przyklejenie punktowe płyt styropianowych lub
styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie
miejsca pracy.
9.3. Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności
Ułożenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej o grubości 3 mm
wraz z warstwą ochronną - wg przedmiaru.
10. Przepisy związane
-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych
IBDiM Warszawa.
- Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
- Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r.
- Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im
aprobaty techniczne IBDiM.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
IZOLACJE - HYRDOIZOLACJE SYSTEMU SIKA
2.Materiały
1) System SikaProof A08
2) System SikaPlan:
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- Sikaplan W Felt PP 500
- Sikaplan WP 1100-15HL
- Sikaplan W Felt PP 500
3) Sika Waterbar AF24
4) Sika Tricosal KAB 150
5) Sika Waterbar DF24
6) Sikadur Combiflex SG System:
- taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 250
- klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal
7) System Sika Dilatec ER-350
- taśma Sika Dilatec ER
- klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal
8) System Sika Tricoflex:
- taśma Sika Tricoflex DFT 330/3 KI
- klej Tricoflex adhesive FU 60
9) SikaMur InjectoCream 100
Opis:
Hydroizolacja płyty fundamentowej - membranowy, arkuszowy system hydroizolacyjny dla konstrukcji żelbetowych,
układany bezpośrednio przed pracami zbrojarskimi i betoniarskimi. W trakcie układania i twardnienia mieszanki system
trwale łączy z betonem w pełni przylegając do izolowanej konstrukcji i tworząc wodoodporną oraz wodoszczelną
barierę. Głównym składnikiem systemu jest trzywarstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny
(FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju i warstwą polipropylenowej włókniny. Np. SikaProof
A08
Główne parametry techniczne:
- Wodoszczelność do 10,00m słupa wody
- Wodoszczelność bez bocznego podciekania wody – do 7.0 bar
- Grubość całkowita systemu – 1,35 mm – w tym grubość membrany 0,80 mm
- Zdolność mostkowania rys – do 1mm
- Wydłużenie (w poprzek) ≥ 1000 %
- Stosowany na zimno,bez wstępnego podgrzewania lub otwartego płomienia, przed montażem zbrojenia i wylewaniem
betonu
- W sposób pełny i trwały przywierający do konstrukcji żelbetowej bez możliwości penetracji wody między betonem a
membraną
Hydroizolacja ścian fundamentowych - membranowy, arkuszowy system hydroizolacyjny dla konstrukcji żelbetowych,
układany bezpośrednio przed pracami zbrojarskimi i betoniarskimi. W trakcie układania i twardnienia mieszanki system
trwale łączy z betonem w pełni przylegając do izolowanej konstrukcji i tworząc wodoodporną oraz wodoszczelną
barierę. Głównym składnikiem systemu jest trzywarstwowa membrana izolacyjna wykonana na osnowie z poliolefiny
(FPO) z ułożonymi w formie siatki ścieżkami specjalnego kleju i warstwą polipropylenowej włókniny. Np. SikaProof
A08
Główne parametry techniczne:
- Wodoszczelność do 10,00m słupa wody
- Wodoszczelność bez bocznego podciekania wody – do 7.0 bar
- Grubość całkowita systemu – 1,35 mm – w tym grubość membrany 0,80 mm
- Zdolność mostkowania rys – do 1mm
- Wydłużenie (w poprzek) ≥ 1000 %
- Stosowany na zimno, bez wstępnego podgrzewania lub otwartego płomienia, przed montażem zbrojenia i
wylewaniem betonu
- W sposób pełny i trwały przywierający do konstrukcji żelbetowej bez możliwości penetracji wody między betonem a
membraną
Hydroizolacja stropu oraz ściany przy budynku istniejącym - jednorodna membrana hydroizolacyjna z warstwą
wierzchnią o grubości 0,6 mm, na bazie polichlorku winylu (PCW-P) zgrzewana gorącym powietrzem. Np. System:
Sikaplan W Felt PP 500 + Sikaplan WP 1100-15HL + Sikaplan W Felt PP 500
Główne parametry techniczne:
- Grubość membrany: 1,50 mm (łącznie z warstwą wierzchnią 0,60 mm)
- Wodoszczelność do 10,00 m słupa wody
- Odporność na UV (350 MJ/m2)
- Odporność na przerastanie korzeni
- Wydłużenie (w poprzek) ≥ 300 %

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

60

Dodatkowo 2 x geowłóknina o masie powierzchniowej 500g/m2 np. Sikaplan W Felt PP 500 (Warstwy Systemu:
geowłóknina + membrana + geowłóknina)
Przerwy robocze płyta-płyta, ściana-ściana– taśma zewnętrznie wbetonowywana do przerw roboczych z
termoplastycznego PCW przeznaczona do elastycznego uszczelniani spoin roboczych w konstrukcjach betonowych.
Np. Sika Waterbar AF24
Główne parametry techniczne:
- Szerokość taśmy – 240mm
- Szerokość części odkształcalnej – 90mm
- Grubość części odkształcalnej – 4,0 mm
- Szerokość części uszczelniającej – 4 x 25mm
 Maksymalne ciśnienie wody – 10,0 m
Przerwa robocza płyta-ściana - asymetryczna taśma z karbowanego profilu wykonanego z wysokiej jakości PCV oraz z
silnie pęczniejącego pod wpływem wilgoci elementu wykonanego ze specjalnego tworzywa. Np. Sika Tricosal KAB
150
Główne parametry techniczne:
- Wysokość taśmy – 150mm
- Posiada aktywną wkładkę pęczniejącą
 Montowana za pomocą specjalnych klamer do zbrojenia górnego płyty fundamentowej
Przerwy dylatacyjne płyta-płyta, ściana-ściana – taśma zewnętrznie wbetonowywana do przerw dylatacyjnych z
termoplastycznego PCW przeznaczona do elastycznego uszczelniania przerw dylatacyjnych w konstrukcjach
betonowych. np. Sika Waterbar DF24
Główne parametry techniczne:
- Szerokość taśmy – 240mm
- Szerokość części odkształcalnej – 90mm
- Grubość części odkształcalnej – 4,0 mm
- Szerokość części uszczelniającej – 4 x 25mm
- Maksymalne ciśnienie wody – 10,0 m
- Sumaryczne odkształcenie maksymalne – 10,0 mm
Niektóre przerwy dylatacyjne oraz ewentualne zabezpieczenie kątów ostrych przy przejściu membrany Sikaplan ze
stropu na ścianę – system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, przerw roboczych oraz spękań. Po
przyklejeniu do szczeliny przenosi nieregularne odkształcenia w więcej niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie
pełne uszczelnienie. System składa się z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy o grubości 2mm i
szerokości 250mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz szerokiej palety odpowiednich
klejów Sikadur. Np. Taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 250 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF norma
Taśma do połączenia systemów SikaProof A oraz Sikaplan - Taśma brzegowa o grubości 1,6mm i szerokości 350mm
stosowana do izolacyjnych membran z PCW stosowanych na betonie lub metalach. Przyklejana z jednej strony przy
pomocy kleju Sikadur®-Combiflex® CF Adhesive lub Sikadur®-31 CF (krawędź typu E) i zgrzewana z drugiej strony
do membran izolacyjnych z PCW (krawędź typu R). np. Sika Dilatec ER-350
Taśma dylatacyjna kątowa (z jednej strony wbetonowywana z drugiej strony przyklejana) - systemem naklejanych taśm
służących do przeciwwodnego zabezpieczenia dylatacji, przerw roboczych i pęknięć konstrukcji budowlanych
wykonanych z żelbetu, betonu, cegły oraz stali, składającym się z elementu uszczelniającego na bazie Elastomeru
Termoplastycznego TPE oraz zestawu klejowego na bazie żywic epoksydowych. Np. taśma Sika Tricoflex DFT 330/3
KI + klej Tricoflex Adhesive FU 60.
Iniekcje poziome murów istniejących - materiał umożliwiający ochronę przed wilgocią kapilarną. Który zaaplikowany
przy pomocy pistoletu w odpowiednio wywiercone otwory w spoinie muru, rozprzestrzenia się dyfuzyjnie w
zawilgoconej ścianie tworząc nie przepuszczającą wody barierę i zapobiega zawilgoceniom w przyszłości. Np. SikaMur
-InjectoCream

IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
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Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji z papy
termozgrzewalnej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
izolacji z papy termozgrzewalnej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z izolacją z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.Roboty związane z
wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.Przy wykonywaniu prac budowlach
izolacji z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w
budownictwie przy robotach izolacyjnych
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza
projektu organizacji robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
2.Materiały
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa
gramatura osnowy: do 250 g/m2
grubość: 4,0 – 4,5 mm
osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego
posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
-

gramatura osnowy: 250 g/m2
grubość: 5,0 – 5,5 mm
osnowa poliestrowa
posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera
4.Transport
4.1.Transport
Rolki papy zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej najwyżej w
dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości.
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w
bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy
ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.
4.2.Magazynowanie
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Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm
od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle
do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość
między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i
elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
5.Wykonanie robót
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2.Wykonywanie robót
Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania.
Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem
szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną
papą).
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej
szerokości pasma papy. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna
wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości materiałów
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robót
W zakresie robót izolacji papą termozgrzewalną:
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie
niższa styropianu PE 20.
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 5mm.
Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża.
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy je
wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych
przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia
wody z węża.
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy.
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8.Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
8.1.Odbiór częściowy
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Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- dokładności zagruntowania podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
8.2.Odbiór ostateczny
Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację
techniczną i dziennik budowy.
10.Przepisy związane
PN-B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Badania.
PN-B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618
Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych z
płyt z wełny mineralnej dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z
płyt z wełny mineralnej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: - płyty z wełny mineralnej
3. Sprzęt
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4. Transport
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w
pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie
uszkodziły płyt w czasie transportu.
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż.
5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest
wykonywanie robót bez procesów mokrych.
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być
ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku
warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte
w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać ułożona bez przyklejania. Układanie
izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu.
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na
odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem
paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:
–
zgodnością z BN-84/6755-08,
–
gęstością 40-140 kg/m3,
–
wilgotnością nie przekraczającą 2%,
–
współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK,
–
niepalnością wg PN-93/B-02862,
–
zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC,
–
włókna powinny być hydrofobizowane,
–
posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
–
po dostarczeniu materiałów na budowę,
–
po przygotowaniu podłoża,
–
po wykonaniu warstwy ocieplającej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:

założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

jakości wykonania paroizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:

jakości zastosowanych materiałów,

grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,

czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
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zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.
10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021
Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych
wykonanych z płyt styropianowych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z
płyt styropianowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał powinien
odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów i stropodachów. Płyty mogą być przyklejane
lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników, lub układane na sucho.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4. Transport
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu.
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać
je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą
uskładane na styk i dokładnie dopasowywane.
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę folii
polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe.
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.
Warstwy ocieplające na stropodachu należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając od
górnych płyt. Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub systemowymi
masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Ułożone na posmarowanym lepikiem podłożu płyty, należy niezwłocznie
zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na
pola o powierzchni 3 x 3 m, dylatacje należy wykonać również przy ściankach attykowych. Do czasu stwardnienia
gładzi nie wolno po niej chodzić.
Warstwy izolacji na stropach i płycie fundamentowej mogą być układane na sucho.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
–
odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
–
odbiór podłoża pod izolację,
–
kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
–
odpowiadać normie BN-91/6363-02,
–
być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297,
–
mieć strukturę komórkową,
–
charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią,
–
charakteryzować się niską chłonnością wody,
–
odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gęstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na
rozciąganie > 195 kPa,
–
zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC,
–
współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK,
–
posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.
Do izolacji na stropach między kondygnacjami zaleca się zastosowanie kombinacji płyt ze styropianu elastycznego,
zapewniającego lepszą izolację akustyczną stropu i płyt ze styropianu FS-20.
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco powinien odpowiadać normie PN-C-96177.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien polegać na:
–
sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę,
–
odbiorze przygotowania podłoża,
–
odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi
cementowej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
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założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

jakości wykonania paroizolacji.
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:

jakości zastosowanych materiałów,

grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,

czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,

połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.
10. Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
BN-6363-02
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-B-04620
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021
Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

IZOLACJA Z PŁYT EUROTHANE G
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych
wykonanych z płyt izolacyjnych Eurothane G - (PIR+GK) dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z
płyt izol - PIR+GK.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest płyta izolacyjna – PIR+GK Eurothane. Materiał
powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną.
Płyty mogą być stosowane do ocieplania ścian. Płyty mogą być przyklejane klejami nie zawierającymi
rozpuszczalników, lub układane na sucho.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4. Transport
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu.
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać
je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
- odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbiór podłoża pod izolację,
- kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien polegać na:
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę,
- odbiorze przygotowania podłoża,
- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.09.00.

POKRYCIE DACHU

1.Wstęp.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz
obróbkami blacharskimi
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
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1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
Materiały izolacji cieplnej – jak ST Izolacje
Blacha miedziana – obróbki i krycie dachu
Papa zgrzewalna – pokrycie dachu
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4. Transport.
Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogóle zasady wykonania robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących
właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1.Wymagania przy wykonywaniu robót
Do montażu przykrycia dachu z blachy należy przystąpić po zakończeniu następujących prac:
- montażu elementów żelbetowych i stalowych
- betonowania
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej
5.3.Ocieplenie stropodachu – wg ST izolacje cieplne
5.4.Krycie połaci dachu - powinno być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne
5.5.Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci.
Opierzenia attyki wykonać z blachy miedzianej. Roboty blacharskie z blach można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.6. Odwodnienie dachu
6. Kontrola jakości
6.1.Kontrola jakości materiałów
1.Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
 kompletności dostawy,
 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
 pod względem stanu technicznego,
 jakości i kompletności dokumentacji.
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.
6.2. Materiały izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
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lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą
być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót pokrycia dachu – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1.Odbiór konstrukcji
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów stalowych.
Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu.
Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na:
- zgodność usytuowania i rozstawu płatwi z projektem
- prostoliniowość krawędzi płatwi.
8.2.Odbiór elementów i akcesoriów
Do każdej partii blach trapezowej i akcesoriów przykrycia powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Blach i akcesoriów niespełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie usterki techniczne,
powstały w czasie transportu lub składowania, należy prze montażem usunąć.
8.3.Odbiór gotowych przykryć dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem :
- prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzić w złączach
prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy i korytach
- prawidłowego mocowania blach do płatwi. Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na
rozmieszczenie łączników i ich usytuowania,
- ułożenia arkusza blachy na połaci – szersze dno bruzdy na spodzie,
- sprawdzenie mocowania rynien,
- usunięcia z przekrycia wszelkich odpadów materiałowych,
- wyglądu zewnętrznego dachu .
Podstawą odbioru ostatecznego są:
- powykonawcza dokumentacja techniczna,
- protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,
- zaświadczenie o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione przez
producenta.
8.4.Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem
do krycia połaci dachowych,sprawdzenie równości powierzchni podłoża
8.5.Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.Badania końcowe pokrycia
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

72

materiałów, protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia
ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża, która obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podłożu,uporządkowanie stanowiska pracy.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

RYNNY I RURY SPUSTOWE
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur spustowych
dla obiektów kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż rynien i
rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.
1.4.Określenia podstawowe
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza
projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.
2.Materiały
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę
Państwowego Zakładu Higieny.
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej
Uchwyty z blachy miedzianej
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.Transport
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W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane na
płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m.
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny
sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania
elementów i rzucania.
5.Wykonywanie robót
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakości
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać:
- pęknięć
- łuszczenia powłoki organicznej
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza się:
- grudki
- drobne plamy
Dopuszczalne odchyłki:
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40
- długość blachy - ±20
Cechowanie
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem
następujących danych:
znak wytwórni
oznaczenie profilu i wymiary blachy
rodzaj i kolor pokrycia
klasa jakości blachy
masa paczki
numer normy
numer partii i numer paczki
znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta)
Badania: rodzaj badań
- oględziny powierzchni
- sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie masy 1m długości blachy
- sprawdzenie grubości powłoki organicznej
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy blach, zgodnie
z normą PN-N-03010, o liczbie:
 Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021
 Wadliwość dopuszczalna – max 4.0%
 Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce blach
z partii
 Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46
 Opis badań
- oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi
- pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany
wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce

Ocena jakości i atesty
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:
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- nazwę i znak wytwórcy
- oznaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest „m” rynny i rury spustowej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8.Odbiór robót
8.1. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji projektowej i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie:
 wymiarów
 rozstawu
 wykonania rynien oraz połączeń
 rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm
 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie może
być mniejszy niż 0,5%
 usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego,
8.2.Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie
wymiarów
rozstawu
wykonania rur i połączeń
umocowania w uchwytach: co 3m
prostoliniowości : 3mm/2m
szczelności, obecności dziur i pęknięć
pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm:
odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m
10.Przepisy związane
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej i miedzianej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126
Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe, miedziane i powlekane.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z
papy termozgrzewalnej dla obiektów kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.
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1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania
Ogólne.
1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza
projektu organizacji robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
2.Materiały
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa
- gramatura osnowy: do 250 g/m2
- grubość: 4,0 – 4,5 mm
- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 gramatura osnowy: 250 g/m2
 grubość: 5,0 – 5,5 mm
 osnowa poliestrowa
 posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
 klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny
 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa
2.3. Obróbki blacharskie
- blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubości 0,6mm
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
2.4. Kominki wentylacyjne
–
średnicy 25 mm – 1 kominek na 50 m2
3.Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.Transport
4.1.Transport
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej
najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej
szerokości.
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w
bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy
ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.
4.2.Magazynowanie
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm
od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle
do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość
między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
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Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i
elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
5.Wykonanie robót
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2.Wykonywanie robót
 Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania.
 Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
 Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem
szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed
rozwijaną papą).
 Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości
równej szerokości pasma papy.
 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.
6.Kontrola jakości robót
6.1.Kontrola jakości materiałów
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem:
kompletności dostawy,
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
pod względem stanu technicznego,
jakości i kompletności dokumentacji.
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robót
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie
niższa styropianu PE 20.
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 5mm.
Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża.
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy
je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych
przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia
wody z węża.
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy.
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy.
7.Odbiór robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.
7.1.Odbiór częściowy
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót
pokrywczych.
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- dokładności zagruntowania podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
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7.2.Odbiór ostateczny
1.
Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
2.
Odbiór ostateczny powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
3.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
4.
Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację
techniczną i dziennik budowy.
8.Przepisy związane
PN-B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Badania.
PN-B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618
Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.10.00

TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

TYNKI
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych
cementowo-wapiennych dla obiektów kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
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tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2.Materiały
2.1.Zastosowane materiały
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane jako gotowe suche mieszanki.
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiadać wydany przez producenta atest.
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4.Transport
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi,
w szczególnością przed wilgocią.
5 .Wykonanie robót
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będą wykonywane.
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe.
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.3.Opis ogólny.
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

zakończone wszystkie roboty stanu surowego,

zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie
poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających.
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być
nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki.
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale
w
jednym
kierunku.
Grubość
warstwy
narzutu
powinna
wynosić
8-15 mm .
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
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Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź
należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1
tygodnia, powinny być zwilżone wodą.
WYKONANIE GŁADZI SZPACHLOWEJ JEDNOWARSTWOWEJ.
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynności używa się szpachli gipsowych , cementowych i akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy
odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże kruche, pylące, bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim
mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z
włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą.
Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od
100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. Masę stosować przy temperaturze podłoża
minimum +5°C
Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 3
mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruch
pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od oknaw głąb pomieszczenia ciągnąć pacę w kierunku do
siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. Podczas wysychania należy
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący.
6.Kontrola jakości
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
1. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie
nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m,
2. odchylenie powierzchni i krawędzi:

od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,

od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi,
– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m,
– odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
– miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m 2 tynku,
– Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,

pęknięcia powierzchni ,

wykwity soli w postaci nalotu,

trwałe zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podłoża;
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 wykonanej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8.Odbiór robót
8.1.Odbiór materiałów.
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.
8.2.Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste,
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odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny być nie
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm,
podłoża betonowe należy naciąć dłutami.
8.3.Odbiór wykonanych tynków
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,

odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,

gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest
niedopuszczalne,

przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
10.Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
PN-B-04500
„Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
PN-C-04630
„Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300
„Cementy. Terminy i określenia.”
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.”
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

ROBOTY OKŁADZINOWE Z PŁYTEK I PŁYT KAMIENNYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych
wewnętrznych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
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Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są materiały określone w projekcie budowlano-wykonawczym:
2.1.1. płytki ceramiczne(płytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 20x20x0,8cm
powierzchnia naturale, nienasiąkliwe, kolor na etapie NA.
Płytki przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę
montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%.
Należy zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością
zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.
2.2. Płyty kamienne marmurowe
UWAGA!
Płytki ścienne w wykończeniu R9 i R10 oraz płytki posadzkowe w wykończeniu matowym i w połysku muszą miec
identyczne odcienie kolorów.
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy
zabezpieczyć przed przesunięciem.
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze
poniżej 5ºC.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe
uniwersalne, kamionkowe.”
5.3. Opis ogólny.
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno
być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5ºC.
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być
porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową,
nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy
nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub
kleju.
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki i płyty
powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.
5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych i płyt kamiennych.
Płytki i płyty do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu.
Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowokartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości zgodnie z projektem.
Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum.
Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą
powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy
wykończyć listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy
wyspoinować i po stwardnieniu zmyć.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Płytki ceramiczne i płyty kamienne
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Podczas odbioru jakościowego płytek i płyt, przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych ścian należy
sprawdzić:
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
 jednolitość barwy i wzoru,
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
 prawidłowość zachowania wymiarów.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
c) długość krawędzi ±3 mm,
d) grubość płytek ±2 mm.
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:
 nasiąkliwością max. 10%,
 szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC,
 wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2.
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na opakowaniu
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
8. Odbiór robót
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:
g) odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji,
h) odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,
i) odbiór gotowej okładziny.
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:
 przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),
 prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z
dokładnością do 1 mm,
 prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,
 szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
 jednolitość barwy lub wzoru płytek.
10. Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12031
Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.
PN-B-12039
Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 100: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
PN-EN 101: 1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie.
Płytki nieszkliwione.
PN-EN 103: 1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN 105: 1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia
włoskowate.
PN-EN 106: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
OKŁADZINY DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych
wewnętrznych z drewna i paneli dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z listw i paneli drewnianych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały – Gustafs Linear System i Gustafs Panel System.
Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są materiały określone w projekcie budowlano-wykonawczym:
System okładzin składa się z paneli dźwiękochłonnych dużej gęstości oraz zewnętrznego materiału wykończeniowego.
Modyfikacje właściwości akustycznych uzyskiwane są poprzez zmianę kluczowych parametrów systmu: grubości oraz
gęstości materiału dźwiękochłonnego, odległości paneli od ściany, odległości i gęstości okładziny zewn. System w
zależności od potrzeb i w/w parametrów charakteryzuje się szerokim zakresem średnich współczynników pochłaniania.
W każdym przypadku jest on projektowany indywidualnie a jego montaż zakończony winien być badaniami
akustycznimi.
Szczegóły wg kart katalogowych
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Panele drewniane pakowane winny być w pakiety zafoliowane i dostarczane na paletach. Należy składować je w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce.
Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej dł.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone pakiety należy
zabezpieczyć przed przesunięciem. Rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany – przy pomocy
wózka widłowego.
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze
poniżej 5ºC.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą wykonywane.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin drewnianych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu, odpadów i pyłu.
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C, a wilgotność względna powietrza mieści się
w granicach 60-80%. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.
Zasady wykonania.
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Do ściany lub sufitu mocowany jest profil podkonstrukcji dystansującej. Na zamocowanych dystansach mocowane są
elementy systemu.
Szczegóły wg zaleceń Producenta.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Dla paneli drewnianych w szczególności powinna być oceniana:
 równość powierzchni płyt
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)
 ogólna estetyka wykonania robót
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 wykonanej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg ST dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów
 przygotowanie podłoża
 prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
 wichrowatość powierzchni.
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne
10.Przepisy związane
Polska Norma Branżowa
Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
UWAGA; Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.11.00
ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian gipsowokartonowych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek gipsowo-kartonowych.
1.4. Określenia podstawowe.
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Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu
„100”, „75”, przy ściankach o wys. 2,5 m i niższych „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych
produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano
płyty GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla ścianek
działowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKFI, wodoodporne, o
podwyższonej odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).
Wełna mineralna – wypełnienie między płytami.
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta
stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy
składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania
do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/6743-02.
5.3. Opis ogólny.
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na
skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z
ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8
kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i
stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami
mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z
profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale
łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o
rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt
do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia
się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas
późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się
jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów
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akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika
można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m.
6. Kontrola jakości
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
− płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
− karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie
powodując odklejania się od rdzenia
− sprawdzenie wymiarów – odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie
spoiny karton nie może być uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:
odchylenie powierzchni
suchego tynku od
płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej
nie większe niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż
2 na całej długości łaty
kontrolnej o dł. 2 m

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego
poziomego
nie większe niż
1,5 mm/1 m i ogółem
nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości, oraz
nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż
2 mm/1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm na
całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami, itp.

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

7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogólne
8.Odbiór robót
8.1.Odbiór elementów i akcesoriów
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do
których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych
powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów
pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone
przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2.Odbiór ostateczny
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
atestację dostarczonych elementów,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w
poziomie ±3 mm),
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne
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10.Przepisy związane
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
UWAGA; Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.12.00
SUFITY PODWIESZANE

SUFITY Z WŁÓKIEN MINERALNYCH - Ecophon
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu sufitów
podwieszanych Ecophon.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres prac objętych SST
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Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dokonanie dostawy i
montażu akustycznych sufitów podwieszanych Ecophon.
W zakres tych czynności wchodzą:
A. 01. specyfikacja materiałów
A. 02. zamawianie materiałów i usług montażowych
A. 03. dostawa, transport, składowanie materiałów
A. 04. montaż sufitów
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami
stosowanymi w budownictwie.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Projektanta.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wszystkie wyroby firmy Ecophon wymagają delikatnego obchodzenia się.
Po odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów spowodowane działaniem
osób trzecich, niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, niewłaściwym transportem, czy nieprawidłowym
montażem, niezgodnym z zaleceniami producenta (jeżeli montażu nie dokonują autoryzowane i przeszkolone przez
Ecophon firmy). Jeżeli montażu nie dokonują autoryzowane przez Ecophon firmy, Kupujący powinien zwrócić się do
Sprzedającego o udzielenie instrukcji montażu. Materiały sprzedawane są w pełnych opakowaniach, oznaczonych i
opisanych fabrycznie przez producenta.
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem
lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami,
rzucać.
2.3 Zamawianie materiałów
Zamawiający materiały zobowiązany jest szczegółowo określić typ materiału, wymiar, kolor i ilość zamawianego
towaru. Specyfikacja ilościowa poszczególnych materiałów wykonywana jest na podstawie projektu i ewentualnie po
pomiarach na budowie. Specyfikację sporządza Dystrybutor Ecophon. Lista Dystrybutorów dostępna jest w siedzibie
głównej Ecophon. Zamawianie usług montażowych odbywa się u Autoryzowanych Dystrybutorów Ecophon.
3.Sprzęt
Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia do przycinania i
mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie producenta, zgodnie z
katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity podwieszane Ecophon”. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję
powinno odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach, które Sprzedający dostarcza do każdej zamówionej
partii towaru.
4.Transport
Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1.przygotowanie robót
Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.
Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na wysokości ustalonej w projekcie.
5.2.montaż sufitów
Montaż kątowników przyściennych Connect za pomocą wkrętów odpowiednich dla rodzaju materiału, z jakiego zostały
wykonane ściany pomieszczenia, na wysokości ustalonej w projekcie.
Wytyczenie siatki konstrukcji z profili Connect o wymiarach zgodnych z formatem płyt przyjętych w projekcie
Montaż wieszaków regulowanych Connect do stropu, w rozstawie co 1200 mm w każdym kierunku, z użyciem kołków
rozporowych metalowych. Odległość wieszaków od ścian w kierunku biegu profili głównych nie powinna przekraczać
500 mm.
Jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obciążeń (lamp okrągłych, głośników) elementy
podwieszać indywidualnie.
Montaż profili głównych Connect mocowanych do wieszaków regulowanych (p. 5.2.3.), łączenie profili ze sobą w
jeden ciąg.
Sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej.
Montaż profili poprzecznych zgodnych z siatką sufitu przyjętą w projekcie.
Osadzenie płyt w konstrukcję z użyciem czystych rękawic bawełnianych. Płyty osadzać w zgodnym kierunku.
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Płyty brzegowe docinać za pomocą noża Ecophon dostosowanego do danej krawędzi płyty. Krawędzie ukrywające
konstrukcję wymagają stosowania klipsów wspierających (zgodnie z katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity
podwieszane Ecophon”). Docinane brzegi płyt pomalować farbą akrylową na kolor możliwie najbliższy do koloru płyt.
5.3. eksploatacja sufitów
po zamontowaniu sufitów w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą doprowadzić do
trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)
demontowanie płyt powinno odbywać się przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania płyt
konstrukcji sufitu nie należy dociążać ponad dopuszczalne normy
poprawnie zamontowane płyty sufitowe powinny dać się lekko wyjmować – nie należy wypychać płyt siłą
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zapewnić możliwość wentylowania przestrzeni
międzysufitowej
wyjmowanie płyt powinno odbywać się tylko w czystych bawełnianych rękawiczkach
istnieje możliwość zmywania wyrobów Ecophon na mokro. Do tego celu należy użyć gąbki z wodą o temperaturze do
35°C, z łagodnym detergentem. Czynność tą należy wykonywać delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu należy
natychmiast spłukać powierzchnię czystą wodą. Należy zwrócić uwagę, żeby całą powierzchnia była myta w
jednakowy sposób, najlepiej okrągłymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnię. Zaleca się dokładne wytarcie
mytych płyt wyciśniętą szmatką lub gąbką, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu rozpuszczonego w płynie
do mycia.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanego materiału z projektem, oraz sprawdzeniu
ułożenia profili względem siebie, ich równoległości, stanu połączeń profili oraz poprawności ułożonych płyt.
Szczególną uwagę należy zwrócić na płyty przycinane. Ich krawędzie powinny być równo przycięte i pomalowane na
kolor możliwie najbliższy kolorowi płyt. Stosować farby akrylowe.
7. Obmiar robót
Dokonywany na podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgodności z projektem. Należy określić
procentową wielkość odpadu materiału wynikający z jego modularności.
8. Odbiór robót
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do wykonywania odbiorów
technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych instalacji sufitów, w
pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię robót).
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności za materiał jest 1m2 powierzchni materiału zakupionego (wraz z odpadem).
Postawą płatności za montaż jest 1m2 powierzchni, na której zamontowano sufit podwieszany. Nietypowe zabudowy
powinny być wycenione według odrębnych ustaleń.
Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych negocjacji.
10.Przepisy związane
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP:
PZH – Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98
ITB – Aprobata Techniczna AT-15-2689/2002
ITB – Aprobata Techniczna AT-15-4385/2000
Certyfikaty CE
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

Płyty GK
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów płyt GK
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
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Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów
GK
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ruszt (Konstrukcja nośna)
podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać się z
poszczególnych elementów.
Sufit podwieszany
sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego, do
konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu
Element zawieszenia
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku
Zestaw sufitu podwieszonego
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie.
Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki
sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.MATERIAŁY
2.1.2. Płyty gipsowo-kartonowych o grub 12,5 mm np. NIDA Sonic produkcji Lafarge Gips
Wysokość podwieszenia 85 oraz 165 mm.
Płyty winny być sklasyfikowane jako materiał niepalny oraz w klasie A2 (s1,d0). Płyty winny odpowiadać opisowi
zamieszczonemu w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6596/2004.
Montaż sufitu wykonać wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3647/99 stosując ruszt dwupoziomowy krzyżowy o
rozstawie belek poprzecznych rusztu (nośnych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla płyty grubości 15 mm. Styki
płyt skleić klejem .
Atest Higieniczny: PZH HK/B/1152/02/2004
2.2 Wełną mineralną akustyczna grub. 5 cm np. ROCKTON firmy Rockwool (KOD WYROBU MW-EN 13162T3-CS(10)0,5-WS-MU1)
współczynnik przewodzenia ciepła λD
0,036 W/mK
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m3
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
A1 - wyrób niepalny
Aprobaty i certyfikaty
Polska Norma
PN-EN 13162:2002
Certyfikat
CE 1390-CPD-0017/04/P
EC Deklaracja Zgodności
Nr Cig 00006
Transport i składownie
Płyty wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej układając je na całej powierzchni i
wysokości środka transportowego
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi,
w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach o wysokości do 2 m
3. SPRZĘT
Sprzęt jak do montażu i spoinowania stropu identyczny jak w przypadku standartowych płyt gipsowo-kartonowych
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1
Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych należy
przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach producenta materiału.
Należy wykonywać szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych okładzin ponad 100 m2 lub na
długościach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych.
Prace montażowe powinny być prowadzone w temperaturze od + 5 oC do + 40 oC przy wilgotności powietrza nie
przekraczającej 70% i po zakończeniu wszystkich prac w technologii mokrej. W pomieszczeniu powinny być
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zamontowane okna i drzwi zewnętrzne. Szpachlowanie płyt należy rozpocząć po upewnieniu się że, temperatura i
wilgotność w pomieszczeniu jest stabilna i zbliżona do warunków przewidzianych dla danego pomieszczenia. Aby
uniknąć pęknięć i zniekształceń płyt należy zachować odstęp około 10 mm pomiędzy płytami GK perforowanymi a
ograniczającymi ją trwałymi elementami konstrukcji takimi jak ściany, słupy, belki, itp. Powstałe w ten sposób
szczeliny wypełnia się akrylową masą uszczelniającą.
Układ i rozplanowanie płyt
Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Układ płyt należy tak
zaplanować aby krawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światła słonecznego.
Przycinanie płyt
Płyty należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni. Nożem
prowadzonym przy liniale nadcinamy fizelinę wraz z kartonem a następnie przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy
karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie płyty zaleca się używanie piły
płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt gipsowo-kartonowych. Przed użyciem piły w miejscu
przecięcia należy naciąć nożem fizelinę.
Konstrukcja rusztu
Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna jak dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych.
Jedyną różnicą jest mniejszy rozstaw profili poprzecznych – 300mm. Do systemu okładzin sufitowych z
wykorzystaniem płyt GK perforowanych można stosować ruszty o układzie dwupoziomowym krzyżowym – zalecany,
jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyżowym. Szczegóły dotyczące montażu okładzin sufitowych
wg informatorach technicznych producenta.
Rozstaw wieszaków i profili– układ dwupoziomowy krzyżowy
Maksymalna odległość pomiędzy wieszakami mocowanymi w profilu głównym CD 60 wynosi 900mm.
Rozstaw profili głównych warstwy górnej – max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej – max
300mm.
Fazowanie krawędzi
W płytach z perforacją typu „n0” wszystkie krawędzie są cięte czyli nie osłonięte kartonem. Przed mocowaniem płyt
należy lekko sfazować wszystkie krawędzie cięte po stronie licowej. Sfazowane krawędzie przed klejeniem należy
zwilżyć wodą w celu usunięcia pozostałości gipsu.
Mocowanie płyt do rusztu
Sposób mocowania płyt do rusztu z profili odbywa się podobnie jak w przypadku okładzin ze standardowych płyt
gipsowo-kartonowych. W przypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty
„startowej” która wyznaczy położenie dalszych płyt. Dlatego też pierwsza płyta musi być szczególnie dokładnie
ustawiona względem obrysu pomieszczenia. W przypadku okładzin sufitowych, płyty zawsze należy mocować
krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płyty równoległa do profili głównych). Najpierw
należy przykręcić krawędź poprzeczną – czołową płyty, a następnie krawędzie wzdłużne. Płyty przykręca się za
pomocą blachowkretów 3,5x25 mm. Maksymalny rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu wynosi 170 mm a dla ściany
250 mm.
Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi płyt
nie osłoniętych kartonem i krawędzi otworów co najmniej 15 mm. Wkręty mocujemy prostopadle do lica płyty tak
głęboko, aby łeb wkręta nie przebił powierzchni kartonu i jednocześnie nie wystawał ponad lico płyty.
Klejenie płyt – płyty z krawędzią prostą typu „n0”
Płyty z krawędzią prostą (krawędź cięta bez okładziny kartonowej) – płyty o perforacji na całej powierzchni – należy
łączyć ze sobą w technologii klejenia krawędzi. Na krawędzie wzdłużne i poprzeczne przymocowanej uprzednio płyty
„startowej” należy nanieść warstwę specjalnego kleju do płyt perforowanych typu „n0” . Do tak przygotowanej płyty
„startowej” dosuwa się sąsiednią płytę tak aby otrzymać cienką spoinę łączącą krawędzie dwóch płyt. Do klejenia płyt
typu „n0” można również użyć wzmocnionego włóknem szklanym gipsu szpachlowego do spoinowania bez użycia
taśmy zbrojącej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby przy tej czynności gips nie dostał się na spodnią część
płyty co może spowodować powstanie różnic wysokości przy jej dokręcaniu do profilu poprzecznego. Nadmiar kleju
wypleniającego fugę usunąć szpachelką dopiero po jego stwardnieniu.
Prace wykończeniowe / szpachlowanie
Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt i
wkrętów używając do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy szpachlowej, który dostał się do
otworów perforacji należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Możliwe jest także zaklejanie otworów taśmą
samoprzylepną w celu uniknięcia przypadkowego wypełnienia gipsem perforacji podczas prac szpachlowych. Po
wyschnięciu masy szpachlowej należy przeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. Jeśli
przewidziane jest zastosowanie wełny mineralnej należy ją układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu.
Wełnę układa się bezpośrednio na płycie. Nie należy stosować paroizolacji pomiędzy fizeliną a warstwą wełny gdyż
wpływa to niekorzystnie na właściwości akustyczne całego ustroju.
Malowanie płyt
Płyty można malować wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych płyt gipsowo-kartonowych.
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Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych zawierających szkło
wodne). Farby w kolorze określonym przez projektanta. Zawsze podczas gruntowania i malowania należy stosować się
do wskazówek zawartych w kartach technicznych wyrobów malarskich.
Gruntowanie
Przed gruntowaniem płyt należy sprawdzić czy powierzchnia płyt i spoin jest gładka, sucha, stabilna bez
zanieczyszczeń i pęknięć. Jeśli istnieje taka potrzeba to płyty należy odpylić wilgotną szmatką, gąbką malarską lub przy
użyciu odkurzacza przemysłowego. Gruntowanie jest możliwe dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy
szpachlowej. Z powodu zwiększonej chłonności miejsc połączeń płyt zaleca się dwukrotnie nałożenie wałkiem
preparatu gruntującego. Malowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu.
Malowanie wałkiem
Płyty malować farbą zasadniczą, minimum dwa razy, zachowując odstępy technologiczne zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w karcie technicznej farby. W przypadku trudnych, intensywnych kolorów może okazać się konieczne
nałożenie większej ilości warstw. Przy kolorach wykazujących słabą siłę krycia zaleca się zakolorowanie farby
gruntującej na kolor przejściowy między białym a tym, wybranym dla farby zasadniczej. Do malowania płyt należy
używać wałka z krótkim włosiem. Po nabraniu farby, wałek należy odsączyć na specjalnej
kuwecie. Nadmiar farby na wałku może spowodować zalanie ścianek otworów co obniża efekt dekoracyjny, a w
skrajnym przypadku może doprowadzić do obniżenia właściwości akustycznych płyty. Odsączony wałek należy
prowadzić we wszystkich kierunkach, tak by równomiernie pokryć całą powierzchnię płyty. Wałka nie należy mocno
dociskać, gdyż może to spowodować nadmierny odpływ farby. Podczas nakładania ostatniej warstwy farby zasadniczej,
wałek należy prowadzić tylko w jednym kierunku – prostopadle do ściany będącej największym źródłem światła (np.
ściana z oknem).
UWAGA: Nie malować przy wykorzystaniu technologii natrysku. Może ona spowodować obniżenie współczynnika
pochłaniania dźwięku z uwagi na zamalowanie powierzchni okładziny z fizeliny ułożonej na wewnętrznej stronie płyty.
5.2
Izolację akustyczną z wełny mineralnej (2.2) ułożyć pomiędzy profilami montażowymi sufitu podwieszonego. Do
cięcia wyrobów z wełny używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia.
Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. Delikatnie wcisnąć je
pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. Nie szarpać wyrobu podczas
dopasowywania. Wełnę mineralną należy układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową
Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m)
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
Kontrola instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu
podwieszonego
Należy sprawdzić wypoziomowanie konstrukcji.
Wszystkie wgłębienia i ubytki powinny być wypełnione.
Upewnić się czy powierzchnia jest równa i zwarta.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
6.2.Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt,
konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane.
6.3. KONSERWACJA SUFITU
Konserwacja płyt polega na lekkim odkurzeniu przy użyciu miękkiej szczotki lub ścieraniu przy użyciu wilgotnego
materiału nasączonego wodą ze słabym detergentem lub rozcieńczonym mydłem. Podczas mycia należy unikać silnego
zamoczenia płyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnia płyt może być poddawana renowacji poprzez powtórne
malowanie.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt
 szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
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mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN EN 13964:2004
Sufity podwieszane Wymagania i metody badań
 PN-EN ISO 1716:2002 (U)
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła
spalania
 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik
pochłaniania dźwięku
 PN-EN 20354:2000
Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
 PN-EN 1602: 1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej
 PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości
 PN-EN 823: 1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
 Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
 PN-EN 825: 1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
 PN-93/B-02862
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych
 Polska Norma PN-EN 13162:2002

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SUFIT Z PANELI DREWNIANYCH GUSTAFS
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu sufitów
podwieszanych z paneli drewnianych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres prac objętych SST
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dokonanie dostawy i
montażu akustycznych sufitów podwieszanych .
W zakres tych czynności wchodzą:
A. 01. specyfikacja materiałów
A. 02. zamawianie materiałów i usług montażowych
A. 03. dostawa, transport, składowanie materiałów
A. 04. montaż sufitów
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami
stosowanymi w budownictwie.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały- Gustafs Linear System i Gustafs Panel System
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
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Wszystkie wyroby firmy „Gustafs” wymagają delikatnego obchodzenia się.
Po odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towarów spowodowane działaniem
osób trzecich, niewłaściwym obchodzeniem się z towarem, niewłaściwym transportem, czy nieprawidłowym
montażem, niezgodnym z zaleceniami producenta (jeżeli montażu nie dokonują autoryzowane i przeszkolone przez
firmy). Jeżeli montażu nie dokonują autoryzowane firmy, Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego o
udzielenie instrukcji montażu. Materiały sprzedawane są w pełnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie
przez producenta.
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem
lub zalaniem brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami,
rzucać.
2.3 Zamawianie materiałów
Zamawiający materiały zobowiązany jest szczegółowo określić typ materiału, wymiar, kolor i ilość zamawianego
towaru. Specyfikacja ilościowa poszczególnych materiałów wykonywana jest na podstawie projektu i ewentualnie po
pomiarach na budowie. Specyfikację sporządza Dystrybutor. Zamawianie usług montażowych odbywa się u
Autoryzowanych Dystrybutorów.
3.Sprzęt
Sprzęt i narzędzia stosowane do montażu sufitów muszą spełniać wszelkie wymogi BHP. Narzędzia do przycinania i
mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz płyt wypełniających znajdują się w ofercie producenta, zgodnie z
katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity podwieszane”. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję powinno
odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach, które Sprzedający dostarcza do każdej zamówionej partii towaru.
4. Transport
Panele drewniane pakowane winny być w pakiety zafoliowane i dostarczane na paletach. Należy składować je w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce.
Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej dł.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone pakiety należy
zabezpieczyć przed przesunięciem. Rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany – przy pomocy
wózka widłowego.
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w temperaturze
poniżej 5ºC.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
roboty będą wykonywane.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin drewnianych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu, odpadów i pyłu.
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C, a wilgotność względna powietrza mieści się
w granicach 60-80%. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.
Zasady wykonania.
Do ściany lub sufitu mocowany jest profil podkonstrukcji dystansującej. Na zamocowanych dystansach mocowane są
elementy systemu.
5.1.przygotowanie robót
Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.
Wytyczenie płaszczyzny (płaszczyzn) poziomej za pomocą poziomicy laserowej, na wysokości ustalonej w projekcie.
5.2.montaż sufitów
Montaż kątowników przyściennych za pomocą wkrętów odpowiednich dla rodzaju materiału, z jakiego zostały
wykonane ściany pomieszczenia, na wysokości ustalonej w projekcie.
Wytyczenie siatki konstrukcji z profili o wymiarach zgodnych z formatem płyt przyjętych w projekcie
Jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obciążeń (lamp okrągłych, głośników) elementy
podwieszać indywidualnie.
Montaż profili głównych mocowanych do wieszaków regulowanych (p. 5.2.3.), łączenie profili ze sobą w jeden ciąg.
Sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej.
Montaż profili poprzecznych zgodnych z siatką sufitu przyjętą w projekcie.
Osadzenie płyt w konstrukcję z użyciem czystych rękawic bawełnianych. Płyty osadzać w zgodnym kierunku.
Płyty brzegowe docinać za pomocą piłki (noża) dostosowanego do danej krawędzi płyty. Krawędzie ukrywające
konstrukcję wymagają stosowania klipsów wspierających (zgodnie z katalogiem wyrobów pt. „Akustyczne sufity
podwieszane ”). Docinane brzegi płyt pomalować farbą na kolor możliwie najbliższy do koloru płyt.
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5.3. eksploatacja sufitów
po zamontowaniu sufitów w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą doprowadzić do
trwałego zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)
5.4. Szczegóły wg kart katalogowych producenta
Szczegóły wg zaleceń Producenta.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Dla paneli drewnianych w szczególności powinna być oceniana:
 równość powierzchni płyt
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)
 ogólna estetyka wykonania robót
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 wykonanej powierzchni.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg ST dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów
 przygotowanie podłoża
 prawidłowość zamontowanych płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
 wichrowatość powierzchni.
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne
10.Przepisy związane
Polska Norma Branżowa
Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
UWAGA; Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.13.00

Stolarka otworowa

DRZWI DREWNIANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi drewnianych dla
obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

100

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie drzwi
drewnianych w ościeżnicach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są:
−
skrzydła drzwiowe, ościeżnice,
−
elementy łączące,
−
okucia,
−
akcesoria;
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed
uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
− sprawdzenie wymiarow – dopuszczalne odchyłki wymiarow wg PN-M-02139;
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być
zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień,
skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;
- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka wwymiarach }1 mm;
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy
względem siebie nie powinny przekraczać }0,3 mm;
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić wspołosiowość zawiasów –
dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać }1 mm;
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się
otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obciążnikow zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić
więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180o;
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− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy
skrzydła;
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151;
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa
niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy rożnicy ciśnień Δp = 10 Pa;
Przygotowanie do badań.
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20}2oC i wilgotności
względnej 50}10%.
Sprawdzenie wymiarow, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na krawędziach
rownoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm.
Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do }0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy
przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m.
Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić:
− zgodność wymiarów;
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć;
− zaświadczeń o jakości i świadectw;
8. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
PN-B-06070
„Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96
„Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH
1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek kabin
sanitarnych dla obiektu jw.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścianek kabin sanitarnych wewnętrznych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i
poleceniami Inżyniera.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie ścianek kabin winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań
przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
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2.Materiały
2.1.Zastosowane materiały
2.2.Ścianki kabin sanitarnych
Do wykonania ścianek kabin sanitarnych zastosowano laminaty HPL (np. Print HPL Stratificato firmy ABET).
Laminaty HPL high pressurelaminates (laminaty wysokociśnieniowe) to materiał, którego rdzeń składa się z warstw
papieru Krafta impregnowanego żywicami termoutwardzalnymi, natomiast jego warstwę wierzchnią stanowi papier
dekoracyjny impregnowany żywicami aminoplastycznymi.
Płyta poddawana jest w specjalnej prasie równoczesnemu działaniu wysokiej temperatury (150°C) oraz wysokiego
ciśnienia (9 MPa) przez 90 minut. W procesie tym następuje polikondensacja żywic.
materiał o homogenicznej strukturze, odporny na działanie wody i wilgoci.
duża odporność mechaniczna sprawia, laminat jest praktycznie niełamliwy.
laminaty w wersji samonośnej - produkowane w grubościach od 2,0 do 25,0 mm,
formaty: - wg okumentacji
materiał łatwy w obróbce - nie jest kruchy ani łamliwy, daje się łatwo transportować i montować, można go
(podobnie jak twarde drewno) piłować, nawiercać, frezować nawet w miejscu montażu, otwory można gwintować i
stosować wkręty samogwintujące
odporny na uderzenia i wstrząsy, na ścieranie i zadrapania
antyelektrostatyczny
materiałem niezapalnym i nierozprzestrzeniającym ognia
Materiały produkowane w tej technologii i oznaczone nazwą HPL muszą spełniać wymagania techniczne określone w
polskich normach PN-EN438-1:1997 oraz PN-EN 438-2:1997.
W systemie kabin sanitarnych (np. SANIKOMP firmy ABET) przewidziano :
•
ścianki i drzwi kabin z dwustronnie dekorowanego kompaktowy laminat wysokociśnieniowy samonośny o
grubości 12 mm
•
akcesoria mocujące i wykończeniowe systemowe : zawiasy, zamki, stopy, łączniki, itp., kolorystyka aluminium
w kolorze srebrnym anodowanym
3.Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt i narzędzia przeznaczone do montażu muszą spełniać wymogi BHP.
4.Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, najlepiej w krytej naczepie. Należy je zabezpieczyć
przed uszkodzeniem. Palety z materiałem należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Możliwość paletowania (układania jednej palety na drugiej) należy uzgodnić wcześniej z Dostawcą.
5.Wykonanie robót
Wykonawca powinien zapoznać się z technologią montażu ścianek. Wszelkie prace związane z montażem powinny być
wykonane ze szczególna starannością i z uwzględnieniem warunków panujących na obiekcie.
5.1. Ogólne zasady wykonywania ścianek kabin sanitarnych.
Montaż można przeprowadzić po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, w koordynacji z wykonawcami branży
instalacyjnej.Laminaty HPL można docinać na miejscu montażu przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, co
pozwala rozwiązywać problemy wynikające z ewentualnych błędów zwymiarowania.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
Sprawdzenia poprawności i zgodności wykonania ścianek z dokumentacją projektową
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
7. Obmiar robót
Obmiar robót jest dokonywany na podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgodności z projektem.
8. Odbiór robót
Odbiór robót jest wykonywany przez upoważnioną jednostkę na podstawie protokołu odbioru.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest protokół odbioru prac montażowych.
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Warunki, sposób płatności i ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych negocjacji.
10. Przepisy związane
Dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego:
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.14.00

PODŁOŻA POSADZKI

POSADZKI BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek betonowych
dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Beton B-15 do posadzki zwykłej
– Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i
dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim
Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
– Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej
wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3
– Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji
Inżyniera.
– Beton musi spełniać następujące wymagania:
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
-nasiąkliwość nie większą niż 9%
 Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:
− mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
− ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. – przy temperaturze + 15oC
− 70 min. – przy temperaturze + 25oC
− 30 min. – przy temperaturze + 30oC.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogólny.
i) Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
j) Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:
– 10 MPa.
k) W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
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izolacyjne:
oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z
większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
l) Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.
5.4.Wykonanie posadzek betonowych.
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5 oC.
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziałem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm.
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni,
uzgodnionej z Inżynierem.
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być
chroniona przed mrozem.
i)
j)
k)
l)

6. Kontrola jakości
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.
6.1.Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B06250:
- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,
- -wytrzymałość na ściskanie,
-nasiąkliwość.
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania
wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu:
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.
8. Odbiór robót
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
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Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
1.
Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
2.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
4.
Odbiór posadzki:
m)
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
n)
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
o)
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
p)
sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na
100m2, albo wg wskazań Inżyniera,
q)
sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie
badań na próbkach,
r)
sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia
szczelin dylatacyjnych,
s)
badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości
szczelin szczelinomierzem,
t)
oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów,
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między
dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
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 betonuna 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
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

POSADZKI Z PŁYTEK I PŁYT KAMIENNYCH
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z posadzką z
płytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku.
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1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
2.1.1. płytki ceramiczne(płytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 20x20x0,8cm
powierzchnia naturale, antypoślizgowość R9, ścieralność 4, nienasiąkliwe, kolor na etapie NA.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek są materiały określone w projekcie budowlanowykonawczym:
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub
warstwa
betonu
na
gruncie,
odpowiadające
pod
względem
wytrzymałości
PN-B-04500.
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV),
antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy
zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością
zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.
UWAGA!
Płytki posadzkowe w wykończeniu R9 i R10 oraz płytki ścienne w wykończeniu matowym i w
połysku muszą miec identyczne odcienie kolorów.
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej
5ºC.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny.
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek i kamieni .
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną
min. 20 MPa (beton kl. B-15).
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Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:
 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,
 w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,
 przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym
zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W
ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych
krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.
5.2.2. Układanie posadzek.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić
5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek.
Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na
balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy
zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić
ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione
odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu
oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych,
przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek i kamieni polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera.
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 .
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),
 jednolitość barwy,
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
 prawidłowość zachowania wymiarów.
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:
 nasiąkliwością nie większą niż 3%,
 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,
 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,
 odpornością termiczną,
 mrozoodpornością.
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:
e) długość i szerokość krawędzi ±0,6%,
f) grubość płytek ±5%,
g) prostoliniowość krawędzi ±0,5%,
h) prostopadłość ±0,6%,
i) wypaczenia krawędzi ±0,5%.
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Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:
- mrozoodpornością,
- elastycznością,
- odpornością na wilgoć,
- przyczepnością ok. 1,1 MPa,
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
 mrozoodpornością,
 elastycznością,
 odpornością na wilgoć,
 czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Szczegółowe zasady odbioru robót.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów,
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
każdorazowo wpisywać do dziennika budowy.Odbiór powinien obejmować:- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub. posadzki, sprawdzenie
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew
podłogowych.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających.
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów,
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2
mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
- ocenę wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię
o nachyleniu zgodnym z projektem,
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej
długości pomieszczenia,
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej
długości pomieszczenia,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
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9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10156
Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 100: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
PN-EN 101: 1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie.
Płytki nieszkliwione.
PN-EN 103: 1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN 106: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-12032
Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
PN-B-12035
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256
Beton odporny na ścieranie.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

WYKŁADZINY KAUCZUKOWE
1.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:
-Wyrównanie podłoży masą wygładzająca
-Ułożenie wykładziny naturalnej typu linoleum.
Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Określenia podstawowe
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z
obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
opisem technicznym.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wykładzina Marmoleum
Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną
Topshield, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.
-

homogeniczna wykładzina naturalna linoleum
dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie (TopshieldTM) światło utwardzalną, ekologiczną powłoką
ochronną na bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu
klasa użytkowa EN 685 - 23/34/42
grubość całkowita EN 428 - 2,5 mm
trwałość kolorów ISO 105-B02 – min.6 w 8-stopniowej skali
pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,08 mm
gwarancja 10-letnia
możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
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naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na gronkowca złocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA)
- odporność na żar papierosa
- długość rolki EN 426 - min 32 mb (mniej łączeń)
- tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - ≤5dB
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1
- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041
2.2.2. Sznur do spawania wykładzin
 Sznur do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze odpowiadającym kolorowi spawanej
wykładziny, o średnicy 4mm lub sznur strukturalny ( wielokolorowy - zapewniający niewidoczne zgrzewanie)
oraz sznur fluorescencyjny Gloweld ( świecący w ciemności - do oznaczania np. dróg ewakuacyjnych).
2.2.3. Roztwór do gruntowania
 Dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej
2.2.4. Masa wyrównująca
 Zaprawa wygładzająca Forbo 975 służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny
2.2.5. Klej do wykładzin
 Klej do wykładzin linoleum Forbo 611 do przyklejenia wykładziny do podłoża
 Klej kontaktowy Forbo 233 do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany
2.2.6. Listwa wyobleniowa
 Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z
wykładziny wywijany na ścianę
-

3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem ok. 150g/m
Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie
przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego
napowietrzania).
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym.
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu
powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (B1).
Walec o wadze min. 60 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu
brytów wykładziny.
Rolka dociskowa do montażu cokołów.
Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania połączeń wykładzin pod spawanie.
Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów wykładzin na gorąco.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i
jakość transportowanych materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy
wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm).
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny
naturalne wynosi 2,0 - % (CM).
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z
odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. W
zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do
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wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę
rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu
szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”
5.3. Instalacja wykładzin
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej).
Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia
temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu.
Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody).
W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju).
Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na mokry klej) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie
używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza).
Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką
dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą.
Narożnik wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. Narożnik
zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie w pionie.
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym.
Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem (zespalaniem) wykładzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
5.4. Spawanie (zespajanie) wykładzin
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości
wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac
używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie
odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po
ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się
sznura w procesie stygnięcia.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.
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 wykładzin.
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
−
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
−
gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I),
−
jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
u) poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie
przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),
v) wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru nrobót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
 podczas układania podkładu,
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 po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
 ocenę wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia,
- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w
pomieszczeniu
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-89002
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256
Beton odporny na ścieranie.
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
POSADZKI Z WYKŁADZIN
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z wykładzin
rulonowych dywanowych wykonywanych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek z wykładzin PCV.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
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1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z wykładzin: są wykładziny w płytkach lub w rulonie, emulsja
antypoślizgowa, klej i listwy cokołowe określone na rysunkach:
2.1.1.Wykadzina dywanowa antystatyczna - w rulonie
2.2.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej. Wykładziny powinny
charakteryzować się wskaźnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejania
wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny.
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
3.Sprzęt
Do układania wykładzin PCV rulonowych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki stalowe, wałki
dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Wykładziny rulonowe PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.3. Opis ogólny.
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę powinien
stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów
cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podkładu należy
stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24
godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych instalacji.
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być niższa niż 10ºC. W obrębie
jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju
wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin między płytkami należy tak
rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub
równolegle do ścian. Przy układaniu wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach
wzorzystych również wzór stykających się arkuszy.
Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez
producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej
wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z
wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.
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6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.
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 wykładzin.
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I),
 jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
 poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie
przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),
 wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru nrobót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
8. Odbiór robót
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
 po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
 podczas układania podkładu,
 po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
 ocenę wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej
długości lub szerokości pomieszczenia,
- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w
pomieszczeniu
9.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-89002
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu.
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PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
POSADZKA TECHNICZNA Z ŻYWIC – EPOKSYDOWA (SIKA)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z z żywic dla
obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek z żywic.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek z żywic winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
2.1.Posadzki z żywic epoksydowych – np.Sikafloor
Samopoziomująca powłoka podłogowa na bazie poliuretanów alifatycznych.
Dane techniczne:
wg kart katalogowych Sikafloor 161, 264, 326 - załączniki
Szczegółowe uzgodnienia kolorystyki przewiduje się w nadzorze autorskim po zapoznaniu się z aktualną ofertą
wykonawcy
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego
przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
Podkład powinien mieć szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian, oraz w miejscach oddzielających fragmenty powierzchni o
różniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym niż 6 m, przy czym powierzchnia
zdylatowanego pola zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m², a w korytarzach w rozstawie nie
większym od 2 do 2,5 – krotnej ich szerokości, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury największa
powierzchnia powinna być ograniczona do 10m².
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Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jej grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po
ułożeniu beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzać przez zacieranie.
Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 6 tygodniach
wykazywać wilgotność ok. 3%. Podkład powinien być wykonywany w temperaturze możliwie zbliżonej do
użytkowania podłogi (temp. Nie powinna być niższa, niż 5°C).
Wylewkę samopoziomującą wykonać zgodnie z instrukcją wylewania masy podaną przez producenta. Przestrzegać
reżimu technicznego.
Należy wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych.Roboty
betonowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-63/B-06251.
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Wymagania podstawowe: Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu. Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż
12 MPa na ściskanie, na zginanie 3 MPa. Podłoże winno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
Podkład cem. powinien być oddzielony od pionowych stałych elem. budynku paskiem papy, powinny być wykonane
szczeliny dylatacyjne. Podkład winien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z
ustalonym spadkiem. W ciągu pierwszego tygodnia należy utrzymywać w stanie wilgotnym. Odchylenia powierzchni
podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej dł. lub szer. pomieszczenia
5.2.Posadzki z żywic - wykonanie barwnej posadzki żywicznej
Na wykonanej wcześniej posadzce betonowej należy przystąpić do wykonania następujących prac:
a) posadzka 161
- przygotowanie podłoża przez szlifowanie
- żywica gruntująca 0,4-0,5 kg/m²
- żywica poliuretanowa 2,2-2,5 kg/m²
- lakier poliuretanowy, matujący, antypoślizgowy 0,10-0,15 kg/m²
b) posadzka 264(326)
- przygotowanie podłoża przez szlifowanie
- żywica gruntująca 0,4-0,5 kg/m²
- żywica poliuretanowa 2,2-2,5 kg/m²
- lakier poliuretanowy, matujący, antypoślizgowy 0,10-0,15 kg/m² , wymieszany z kulkami szklanymi w ilości 3-5%
Sposób nakładania
Sikafloor dostarczany jest w workach roboczych zapakowanych w dokładnych proporcjach. Przed przystąpieniem do
mieszania, doprowadzić oba składniki A i B do temperatury około 15 do 25 oC. Wlać
całą zawartość Części B do pojemnika Części A. NIE MIESZAĆ RĘCZNIE. Mieszać wiertarką mechaniczną z łopatką
na bardzo niskiej prędkości obrotowej (ca. 300 obr./ min.) przez przynajmniej 3 minuty. Kilkakrotnie zeskrobać boki i
dno pojemnika, aby zapewnić całkowite wymieszanie. Łopatki mieszalnika trzymać w zanurzeniu w powłoce, by nie
wprowadzać do niej pęcherzyków powietrza. NIE WYRABIAĆ Z ORYGINALNEGO POJEMNIKA. Po odpowiednim
wymieszaniu do jednorodnej konsystencji, wlać wymieszane Części A i B do świeżego pojemnika i mieszać jeszcze
przez minutę. Sikafloor należy wylać na przygotowany podkład i rozprowadzić pacą z zębami lub rozkładarką
(gumową bądź stalową).
Na czas utwardzania materiału mają wpływ temperatury otoczenia, materiału i podkładu. W niskich temperaturach
reakcje chemiczne przebiegają wolniej, co wydłuża dopuszczalny okres użytkowania, czas otwarcia i czas utwardzania.
W temperaturach wysokich reakcje chemiczne przebiegają szybciej, przez co wyżej wspomniane ramy czasowe ulegają
powinna spadać poniżej minimum. Temperatura podkładu musi wynosić przynajmniej 3K powyżej punktu rosy
zarówno podczas nakładania, jak i przez przynajmniej następne 24 godziny (w temp. 15 oC).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Materiał nie jest niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego w stanie utwardzonym. Następujące środki
ochrony należy stosować podczas pracy z materiałem: Unikać wdychania oparów i kontaktu ze skóą. Nosić rękawice
robocze i okulary ochronne. W czasie pracy z produktem nie jeść, nie palić tytoniu i nie zbliżać się do otwartego
płomienia! Jeżeli chodzi o dodatkowe ostrzeżenia dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa, przepisy w zakresie
transportu i odprowadzania odpadów, proszę się odnieść do odpowiedniej karty danych bezpieczeństwa materiału.
Przepisy lokalnych stowarzyszeń branżowych oraz/ lub innych organów regulujących bezpieczeństwo i higienę
pracowników mających do czynienia z poliuretanami i izocyjanianami muszą być przestrzegane .
6. Kontrola jakości
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Należy przeprowadzić kontrolę
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.1.Posadzki i podkłady
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Posadzka powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145.
Podkład pod posadzki powinien być:
- dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski,
- suchy,
- równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań,
- łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie
powinna wykazywać odchyleń większych niż 2mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż
5mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu,
- czysty i niepylący.
6.2.Posadzki z żywic
Kontrola jakości wykonania robót sprowadza się do sprawdzenia poprawności zgodnie z zaleceniem producenta.
Sprawdzenia poprawności i zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektową
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów,
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
każdorazowo wpisywać do dziennika budowy.Odbiór powinien obejmować:- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub. posadzki, sprawdzenie
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew
podłogowych.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10.Przepisy związane
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
POSADZKA Z BRUKU DREWNIANEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z
drewna - bruku
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
się hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała,
albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas
poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia
właściwe ułożenie posadzki.
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Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać
masa samopoziomująca.
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.
1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłogi z desek,
do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST„Wymagania ogólne”
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Pokrycie podłóg, łącznie z zaprawą, zabezpieczeniem przed wilgocią, warstwami izolacyjnymi i ochronnymi,
Podłoga drewniana
Podłoga drewniana – kostka brukowa 10/10/5cm
Podbudowa podłogi zgodnie z systemem producenta,
Mocowanie klejem wysokoelastycznym
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonywania podłóg
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
młotek (500 g),
przyrząd montażowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
szlifierki do dużych powierzchni
szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod kaloryferami
szlifierko- polerkę
drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne”
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem.
Transport zewnętrzny to:samochód skrzyniowy zadaszony
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić
przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.Okładziny elewacyjne i elementy łączące
powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę
produkcji i nr partii, wymiary, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z
bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
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instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i
malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: powierzchnia
podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren
zaprawy lub betonu, pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych.
W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposóbuniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
5.3. Montaż podłogi drewnianej
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną
w projekcie technicznym. Do wykonywania podłogi można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu
surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych. Przed ułożeniem podłogi jej
elementy powinny być składowane poziomo w zamkniętych paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze
pokojowej. Przy nierównych ścianach zaznaczyć i przyciąć pierwszy rząd kostek. W pomieszczeniach o długości
powyżej 12 m i szerokości powyżej 8 m oraz przy otworach drzwiowych należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne.
Przy układaniu utrzymywać odległość od ściany ok.10 mm za pomocą plastikowych lub drewnianych klinów. Klej
należy nakładać w sposób ciągły na górną część pióra. Wyciśnięty na zewnątrz klej należy natychmiast usunąć. Kostkibruk dobijać należy do już ułożonych drewnianym dobijakiem. Ostatni rząd bruku dociskać dobijakiem metalowym z
zestawu montażowego Po około 24 godzinach suszenia, wyjąć kliny dystansowe i zamontować listwy podłogowe
drewniane wysokości 10 cm. Listwy cokołowe powinny być łączone na długości oraz w narożach przez
ścięcie końców pod kątem 450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 (lub odpowiednio do załamania ściany).
Listwę przyścienną zamontować wkrętami do drewna Æ3/35 mm w odstępach co 15 cm. Miejsca przycinania desek i
listew należy oszlifować i pomalować. Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na stykach
nie powinny przekraczać 1 mm. Po wykonaniu listew podłoga jest już gotowa do eksploatacji. W miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji podłogi . Posadzka z kostki brukowej powinna
być trwale związana z podkładem.
Posadzka powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa i pozioma. cała powierzchnia powinna mieć w miarę
jednakowa barwę. dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe
ni_ 2 mm/m na całej długości pomieszczenia.
Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie powinny być
widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa
podłogowa przyścienna powinna być pomalowana farbą podkładową i nawierzchniową według instrukcji producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg powinna być zgodna z Aprobatami Technicznymi
ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów.Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod
względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiarową posadzek drewnianych jest metr kwadratowy m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w
budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z

Teatr Wybrzeże - GDAŃSK ul. Świętego Ducha 2

122

dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na
termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w
zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości,
czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdźwiękowej, sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3-ch miejscach w każdym
pomieszczeniu (badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm),sprawdzenie równości
podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m, sprawdzenie odchyleń od
płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, sprawdzenie
prawidłowości pielęgnacji podkładów, sprawdzenie warunków przystąpienia do robót podłogowych.
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do
dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje:
sprawdzenie z umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w
odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku
budowy, sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; badania należy przeprowadzić w zależności od rodzaju posadzki przez
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z
dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza, sprawdzenia wykończenia posadzki i
prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny,
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru
i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w ST „Wymagania ogólne”
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.15.00
Roboty ślusarskie

ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów ze stali
nierdzewnej dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie elementów ze stali
nierdzewnej.
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i innych elementów ślusarki powinno być zlecone przedsiębiorstwu
gwarantującemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
Wszystkie elementy ślusarki winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
1.5.3. Dokumentacja związana
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone muszą być
sporządzone rysunki warsztatowe.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały
Materiałem do konstrukcji elementów ślusarki są kształtowniki i blachy ze stali nierdzewnej 1H 18N 9T:
− rury bez szwu, płaskowniki, blacha - ze stali nierdzewnej
− kołki rozporowe φ 10
− śruby z łbami kulistymi.
− Siatka z linki plecionej ze stali nierdzewnej o oczku 50x50mm
Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na
działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych
środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki.
2.2. Balustrady z bezpiecznego szkła hartowanego
Balustrada całoszklana systemowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, w poziomie oraz na biegach
schodowych Materiał: stal nierdzewna gatunek 304/V2A lub 316/V4A, szkło VSG (2x ESG).
Szkło utwierdzane w okrągłych wspornikach – regulowanych adapterach do szkła ze stali
nierdzewnej. Łatwa instalacja adapterów dzięki systemowi dwustronnego mocowania, zapewniającemu możliwość
korygowania położenia tafli szklanych po zamontowaniu. Tafle szklane prostokątne, trapezowe lub wieloboczne, bez
uszczelnień w pionie pomiędzy sąsiadującymi taflami. Możliwość zastosowania szkła giętego w połączeniu z
systemowymi adapterami do szkła (np. balustrady okrągłych klatek schodowych).
System oferujący realizację wielu indywidualnych rozwiązań projektowych dotyczących rozstawu i liczby
zastosowanych adapterów do szkła oraz kształtu i wymiarów tafli szklanych. Zróżnicowany efekt estetyczny –
wsporniki poza polem widzenia lub jako elementy dekoracyjne – detal architektoniczny podkreślający np. rytm w
elewacji. Zróżnicowane przekrojowo systemowe warianty profili pochwytowych.
Wysokie walory estetyczne i użytkowe, odporność na korozję, rdzewienie i zabrudzenia. Łatwa wymiana pojedynczej
tafli szklanej w zamontowanej już balustradzie.
Materiał balustrad:
Bezpieczne szkło zespolone laminowane (VSG )z jednowarstwowego szkła hartowanego (ESG) z folią z
butyralupoliwinylu (PVB). VSG=2xESG: 8 mm ESG-0,76 mm PVB - 8 mm ESG 10 mm ESG-0,76 mm PVB-10 mm
ESG. Alternatywnie można stosować folie PVB o grubości 1,52 mm. Minimalne naprężenie niszczące dla stosowanego
typu szkła: ESG 120 N/mm2 Folie pośrednie z PVB muszą przy 23°C wykazywać następujące parametry mechaniczne:
• wytrzymałość na rozerwanie: > 20 N/mm2 ,
• wydłużenie przy zerwaniu: > 250 %.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6
1. Wsporniki – adaptery do szkła
2. Tafle szklane gr. 16,76 mm - 21,52mm
3. Profil pochwytowy z wpustem na szkło
4. Akcesoria systemowe
3. Sprzęt
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Roboty można wykonań przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,
zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wpływem czynników atmosferycznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Opis ogólny
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić : - prawidłowość wykonania elementów, możliwość mocowania
elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania, elementy powinny być osadzone zgodnie z
dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. Elementy powinny być trwale zakotwione w
ścianach lub w podłożu budynku. Osadzone elem. powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą
aby nie następowało przewianie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Montaż
balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub zabetonowania
słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą łączników i śrub.
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady.
Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować.
Montaż balustrad: - Podstawy wsporników – adapterów do szkła kotwione do czoła stropu za pomocą kotew
chemicznych RG MI z gwintem wewnętrznym 16 x 90 M10AISI FISHER lub równoważnych i śrub z łbem stożkowym
z gniazdem sześciokątnym M10 x 30 mm lub M10 x 40 mm DIN 7991. Zasadniczy tulejowy korpus adaptera łączony z
zakotwioną w stropie podstawą poprzez gwint i klejenie (Q-glue Klej specjalny do stali nierdzewnej). Do montażu ta
fli szklanych we wspornikach - adapterach wymagane nawiercenie otworów o średnicy 26 mm w szk
le. Tafla szklana przytwierdzana do wspornika przykręceniem nakrętki adaptera ze śrubą przełożoną przez otwór w
szkle. Podstawa, tulejowy korpus, zestaw dwóch podkładek zprzezroczystego silikonu oraz nakrętka ze
śrubą stanowią komplet jednego wspornika – adaptera. W oparciu o praktykę wykonawczą firmy Q-railing zaleca się:
• mocowanie wsporników do szkła w dwóch rzędach, odstęp w pionie pomiędzy osiami
wsporników np. 150 mm, 190 mm, max. 200mm
• odstępy w poziomie pomiędzy osiami wsporników nie większe niż 1000 mm
Przykład: dla tafli szkła o szerokości 1400-1500 mm zaleca się 6 punktów mocowania do stropu, po 3 adaptery w
dwóch rzędach – wg.projektu.
6. Kontrola jakości
6.1. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad,
roztworów soli i innych środowisk korozyjnych, oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-H-86020, określającej skład
chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadać
zaświadczenie o jakości.
6.2. Śruby z łbem kulistym
Śruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T
Właściwości mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
Wykonanie:
1. zgrubne (c) wg PN-M85024/02
2. gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113
3. wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063
4. zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061
Pozostałe wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
Przed montażem śrub należy zlikwidować noski.
Szkło 7. Obmiar robót.
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Jednostką obmiarową robót jest ilość m2. m lub kpl(szt) elementów zamontowanych. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Podczas odbioru należy sprawdzić:
− jakość użytych materiałów,
− zachowanie pionu i poziomu,
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
− usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
− zamocowanie balustrady do podłoża,
− trwałość połączeń elementów balustrady,
− trwałość wypolerowania.
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się
odchyłki w stosunku do niej:
długość, szerokość ±1 mm
rozstaw elementów ±1 mm
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać normom
− rury bez szwu PN-H-74219
− płaskowniki (bednarka) PN-H-92325
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty
itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.
9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg pkt. 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
Dz. U. nr 75/2002
PN-H-86020
PN-H-74219
PN-H-92325
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”;
„Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
„Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”
„Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.”
Tolerancje kształtu i podłoża
Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru
Wyroby walcowe z niestopowych stali konstrukcyjnych
Elektrody stalowe, ogólne badania i wymagania
Spawalnictwo wady złączy spawanych.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

Fasady
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia stolarki aluminiowej dla
obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie drzwi i
okien alu w ościeżnicach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami
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podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi i okna powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją
wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.
Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do
robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, okien i upewnić
się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.
2.Materiał
Ślusarka aluminiowa
2.1 Profile aluminiowe
Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN
573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników powinny spełnić wymagania określone w PNEN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Kształtowniki aluminiowe termo izolowane (z przekładką termiczną) - konstrukcje okienno-drzwiowe posiadają
przekładki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości co najmniej 25%. Właściwości
mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi zgodne z PN-EN 14024:2005.
Nie dopuszcza się samodzielnego łączenia profili z przekładką podczas produkcji okien i drzwi. Profile izolowane
termicznie muszą przechodzić próbę zrywania – dokumenty do wglądu przez inwestora i GW. Ze względu na położenie
budynku wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane proszkowo (grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006
lub PN-EN ISO 2808:2007: grubość nominalna 60 m w kolorze zgodnym z projektem.
Wszystkie powłoki malarskie mają być wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zaś anodowane zgodnie ze
standardem Qualanod. Wszystkie kształtowniki wykończające i zwłaszcza blachy obróbkowe (stop aluminium EN AW1050A o składzie chemicznym wg PN-EN 573-3:2009) muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej
jakości AlMg według europejskiego znaku jakości (jakość A), a ich grubość w żadnym razie nie może być mniejsza niż
2 mm dla elementów oblachowania. Blachy bezwzględnie powinny być najpierw obrobione np. wygięte następnie zaś
polakierowane proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obróbka blach po ich polakierowaniu.
Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielające.
Należy wykonać zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych powłok ochronnych na skutek
obróbki kształtownika.
2.2 Okucia i akcesoria
Wszystkie elementy oferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia
niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w
specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale, szczególnie dla
konstrukcji okiennych i drzwiowych wejść, należy przewidzieć jako systemowe pochodzące od dostawcy systemów
drzwi i okien aluminiowych, zapewniając tym samym bezawaryjne ich funkcjonowania w przyszłości. Wszystkie
niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź
wykonanie według innej metody). Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć oraz rozetki dla klamek i
zamków (do akceptacji architekta).
Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków bębenkowych. Drzwi powinny być wyposażone w: minimum 4
zawiasy na skrzydło, uszczelkę po całym obwodzie, zamek wielopunktowy , odboje np. kauczukowe na stalowych
trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze ślizgowe i okucia / mechanizmy
antypaniczne zależnie od ich typu.
Okna systemowe otwierane z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, otwierane należy wykonać z
kompletnymi okuciami.
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, itd.) muszą być wykonane
zgodnie z projektem a ich próbki uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. Elementy te należy dostarczać na budowę,
w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta - dostawcy.
Całość użytych rozwiązań technicznych musi stanowić o spójności całościowej rozwiązania pod względem użytego
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systemu – technologii zapewniając prawidłowe ich funkcjonowanie oraz posiadać wstępne badanie typu dla
zastosowanych okuć.
2.3 Gwarancja
Odnośnie gwarancji na konstrukcje aluminiowe minimum gwarancyjne stawiane dla tych konstrukcji jest określone
niżej wymienionymi parametrami;
2.3.1 Powłoka lakiernicza min 10 letnia gwarancja na:
- Przyczepność powłoki, odporność na złuszczanie i tworzenie się pęcherzy.
- Odporność na korozję włącznie z korozją nitkową.
2.3.1.a Powłoka lakiernicza min 25 letnia gwarancja na:
c) Niezmienność koloru
d) Niezmienność połysku
2.3.2 Przekładka termiczna 10-letnia gwarancja na:
Trwałość połączenia pasków poliamidowych i aluminium. Zachowanie właściwości termicznych i mechanicznych
izolacji w granicach określonych wymaganiami technicznymi.
2.3.4 Akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych:
10-letnia gwarancja na właściwości, funkcjonalność i kształt, w granicach określonych wymaganiami technicznymi.
Lakierowanie identyczne jak dla profili. 5-letnia gwarancja na części ulegające zużyciu, ważna tylko w przypadku
standardowych i typowych warunków eksploatacji.
2.3.5 Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną
autoryzację systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.
2.4. Rozwiązania alternatywne
Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania (patrz szczegóły
konstrukcyjne) za podstawę swojej oferty.Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne
muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głośnej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. Wszelkie
propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, rożne od zawartych w projekcie w tym te jedynie
wymienione jako referencyjne z nazwy, muszą być przedstawione projektantom do zaakceptowania. Standard
proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako
„marka referencyjna – ref.”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do
załączenia razem z ofertą rysunków (w odpowiedniej skali) wraz z dokładnym opisem parametrów technicznych i
estetycznych przedstawiających najważniejsze, a ustalone wcześniej z Architektem szczegóły swojej oferty, w celu
możliwości jasnej oceny jego rozwiązania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta.
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania
oferty; późniejsze reklamacje / protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na
zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.
3.Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt i narzędzia przeznaczone do montażu muszą spełniać wymogi BHP.
4.Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, najlepiej w krytej naczepie. Należy je zabezpieczyć
przed uszkodzeniem. Palety z materiałem należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Możliwość paletowania (układania jednej palety na drugiej) należy uzgodnić wcześniej z Dostawcą.
4.1. Składowanie elementów
Wyroby, z których są wykonywane ściany osłonowe powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów w oddzielne
opakowania.
Kształtowniki aluminiowe należy pakować w papier obojętny chemicznie, tekturę lub folię tworzywową i zawsze
przechowywać w opakowaniach w suchych pomieszczeniach w których nie występuje zjawisko kondensacji pary wodnej.
Należy unikać kontaktu aluminium ze stalą, stosując w takich przypadkach przekładki drewniane lub tworzywowe.
Kształtowniki aluminiowe należy składać w pozycji poziomej, podparte na długości tak, aby zapobiec ich deformacji.
Ułożenie wyrobów powinno je zabezpieczać przed uszkodzeniami i zarysowaniem.
Zmontowane konstrukcje aluminiowe lub ich elementy powinny być składowane oddzielnie, z zachowaniem należytej
ostrożności. Zalecane jest opakowanie tych konstrukcji z wykorzystaniem folii ochronnej i gotowych osłon tworzywowych
zabezpieczających naroża. Stosowanie folii ochronnej do zabezpieczenia elementów aluminiowych ma szczególne
znaczenie na placu budowy, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zabrudzenia tych wyrobów podczas innych prac budowlanych.
Po upływie 6 miesięcy folię ochronną należy wymienić. Opakowania należy zdejmować z kształtowników i elementów
aluminiowych bezpośrednio przed ich wykorzystaniem.
5 Wykonanie robót
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Montaż słupów i rygli wykonuje się montując rygiel częściowo wysunięty przed profil słupa. Takie mocowanie
umożliwia odprowadzenie z rygla do słupa nagromadzonej wody bez przerywania komory drenażowej profilu słupa.
Uszczelnienie kanałów drenażowych jest realizowane za pomocą uszczelek EPDM, które zapewniają szczelność
zarówno na słupie jak i ryglu bez użycia dodatkowo silikonu. Rygle są mocowane do słupa za pomocą wkrętów ze stali
nierdzewnej. Różnica w poziomie rygiel – słup jest kompensowana przez użycie uszczelek o różnych grubościach na
słupie i ryglu.
Lista czynności przy wykonywaniu złącza teowego:
- cięcie, wykrawanie lub wiercenie
- zabezpieczenie obrobionych powierzchni przez usunięcie zadziorów, oczyszczenie powierzchni cięć i komory profilu
z opiłków, odtłuszczenie, nałożenie środka antykorozyjnego
- uszczelnienie przez zastosowanie uszczelki końcowej
- wykonanie połączenia oraz przykręcenie rygli do słupów
- usuniecie nadmiaru kleju
Ściana osłonowa jest mocowana do konstrukcji budynku przy pomocy podpór. Ilość, rozmieszczenie i rodzaj podpór
należy tak dobrać, aby siły działające na ścianę osłonową były przenoszone na konstrukcję budynku.
Podpory nie mogą pod żadnym warunkiem przenosić na ścianę osłonową obciążeń z konstrukcji budynku.
Należy uwzględnić zmiany długości profili będące rezultatem zmian temperatury i zapewnić ich kompensację.
Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszą być kompensowane przez samą konstrukcję aluminiową i
kompensację na podporach bez pogorszenia szczelności na wodę opadową i infiltrację powietrza. Mocowanie
konstrukcji musi zapewnić możliwość regulacji dla właściwego ustawienia podczas montażu.
Szyby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z aluminium, tylko poprzez uszczelki i podpórki pod szkło. W
przypadku szyb zespolonych obie tafle szkła muszą być równo podparte. Podkładki pod szyby ułożone na podpórkach
powinny przenosić ciężar szkła na profile a ich odległość od naroży powinna wynosić 0,25 do 0,1 szerokości szyby( co
najmniej 100 mm) , gdzie punktem odniesienia jest środek bloku wsporczego.
6 Kontrola
Kontrola odbieranych materiałów i elementów systemowych powinna obejmować sprawdzenie jakości wykończenia
powierzchni wyrobów aluminiowych. Kontrola ta polega na ocenie wzrokowej wykonanych powłok i porównaniu oceny z
następującymi wymaganiami:
- w przypadku powłok lakierowych polakierowana powierzchnia powinna charakteryzować się równomiernym
zabarwieniem, połyskiem oraz dobrze pokrywać zabezpieczoną powierzchnię, przy sprawdzaniu danej partii
polakierowanych elementów żadne różnice zabarwienia i połysku poszczególnych elementów nie mogą być widoczne
gołym okiem, a ocena wykonanych powłok powinna być dokonywana z odległości :
- 5 metrów w przypadku powierzchni na zewnątrz budynku
- 3 metrów w przypadku powierzchni od strony wewnętrznej.
Na widocznych powierzchnia powłoki lakierowej nie mogą być widoczne żadne ślady uszkodzeń, w wyniku których
odkryta byłaby powierzchnia bazowego metalu, a podczas oglądania polakierowanych powierzchni pod kątem prostym
nie mogą być widoczne następujące wady powłoki lakierniczej:
- chropowatość powierzchni
- pęcherze lakiernicze
- wtrącenia w powłoce lakierniczej
- kratery
- miejscowe zmatowienia powierzchni
- zagłębienia
- zarysowania
7 Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności .
Dla stolarki okiennej:
Odchyłki wymiarów ościeżnicy w świetle nie powinny być większe niż :
± 2 mm – przy wymiarze w świetle ościeżnicy do 1m
± 3 mm – przy wymiarze w świetle ościeżnicy powyżej 1m
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle nie powinna być większa niż 1 mm przy
wymiarze do 1 m, 2 mm – przy wymiarze powyżej 1m .
Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być większa niż 2mm przy wymiarze do 2 m , 3 mm
przy wymiarze powyżej 2m
Dla fasad:
Dopuszczalne odchyłki liniowe:
± 2 mm dla wymiarów szerokości i wysokości konstrukcji słupowo-ryglowej każdej kondygnacji
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± 5 mm dla wymiarów gabarytowych ściany
Dopuszczalne odchyłki od poziomu:
± 2 mm dla wymiarów każdego elementu konstrukcji
± 5 mm dla wymiarów gabarytowych
Dopuszczalne odchyłki od pionu:
± 2 mm dla płaszczyzny pojedynczej kwatery na każdej kondygnacji
± 5 mm dla całej ściany
Różnice połączeń pomiędzy nominalnie liniowymi krawędziami dzielonymi poprzecznymi połączeniami, nie powinna
być większa niż 5 % +1 mm.
Kompensacja w poziomie nominalnie liniowych krawędzi między poprzecznymi połączeniami nie może być większa
niż 5 %+1 mm.
9 System Okienny.
Wykonane w systemie wg dokumentacji projektowej. Profile lakierowane są proszkowo. Na kolor 49.9T05 Coatex
9005. Izolacja termiczna zapewniona przez paski poliamidowe o kształcie omegi wzmocnione włóknem szklanym o
wysokości 41 mm . Izolacyjność termiczna musi być wyliczona dla wskazanego przez Architekta elementu zgodnie z
PN-EN ISO 10077-1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy użyciu programu BISCO (lub równoważnego zgodnego z PN EN
ISO 10077-2) pod nadzorem Zakładu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB. Konstrukcje okienne muszą spełniać
minimalnie wymagania
Izolacyjność termiczna
Odporność na obciążenie wiatrem
Wodoszczelność
Przepuszczalność powietrza
Siły operacyjne
Wytrzymałość mechaniczna
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie
Nośność urządzeń zabezpieczających

Uw <=1,1 Wm2/K
(EN 12210) C5
(EN12208) E900
(EN12207) 4
(EN12217) 1
(EN1192) 4
(EN12400) 2
(EN14609) 350N

Dobór profili następuje według obliczeń statycznych, jednakże minimalna głębokość ramy okiennej nie może być
mniejsza niż 77mm . Profile systemowe na konstrukcję ram ościeżnicy i skrzydeł oraz konstrukcje słupek rygiel, w
połączeniu przekładką termiczną stanowią trójkomorową konstrukcję zapewniającą sztywność ram oraz odpowiednią
izolacyjność termiczną. Powierzchnie profili wykończone są powłokami lakierniczymi wg systemu kontroli jakości
QUALICOAT. Szklenie następuje przy pomocy uszczelek z EPDM. Pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem zastosowany jest
podwójny system uszczelek. Otwory drenażowe zlokalizowane są w najniższych częściach profilu. Nie dopuszcza się
łączenia profili z przekładka termiczną przez producenta ślusarki aluminiowej, a jedynie przez producenta systemu.
Okna w zależności od ich posadowienia na elewacji musza spełniać wymagania RC2 lub RC3
10 System drzwiowy
Wykonane w systemie wg dokumentacji projektowej. Minimalna głebokość ramy drzwiowej 77mm Profile
lakierowane są proszkowo. Na kolor 49.9T05 Coatex 9005. Izolacja termiczna zapewniona przez paski poliamidowe o
kształcie omegi wzmocnione włóknem szklanym o wysokości 41 mm . Izolacyjność termiczna musi być wyliczona dla
wskazanego przez Architekta elementu zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy użyciu
programu BISCO (lub równoważnego zgodnego z PN EN ISO 10077-2) pod nadzorem Zakładu Fizyki Cieplnej i
Instalacji Sanitarnych ITB. Konstrukcje drzwi muszą spełniać minimalnie wymagania:
Współczynnik przenikania ciepła
Odporność na obciążenie wiatrem
Wodoszczelność
Przepuszczalność powietrza
Siły operacyjne
Wytrzymałość mechaniczna
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Ud <= 1.4 W/m2K
(EN 12210) C2 min 900 Pa
(EN12208) 4A
(EN12207) 2
(EN12217) 1
(EN1192) 4
(EN12400) 6

Dobór profili następuje według obliczeń statycznych.
Profile systemowe na konstrukcję ram ościeżnicy i skrzydeł oraz konstrukcje słupek rygiel, w połączeniu z
trójkomorową konstrukcją zapewniają sztywność ram oraz odpowiednią izolacyjność termiczną. Powierzchnie profili
wykończone są powłokami lakierniczymi wg systemu kontroli jakości QUALICOAT. Szklenie następuje przy pomocy
uszczelek z EPDM. Pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem zastosowany jest podwójny system uszczelek. Otwory
drenażowe zlokalizowane są w najniższych częściach profilu.
10.1. System wewnętrzny drzwi i ścianki wewnętrzne - system zimny
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Wykonane w systemie o minimalnej głębokości ramy 50mm wg dokumentacji projektowej .
Profile lakierowane są proszkowo. Profile wykonane są ze stopu EN AW-6060 wg PN –EN 573-3 stan T66 wg PN-EN
515, zgodnie z PN-EN 755-2 . System aluminiowy powinien spełniać minimalne wymagania przedstawione poniżej
Wytrzymałość na uderzenie ciałem miękkim
Wytrzymałość na uderzenie ciałem twardym
Przepuszczalność powietrza
Odporność na uderzenie
Siły operacyjne
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

klasa 3 , IV
klasa 3 , IV
(EN12207) 2
(EN13049) 5
(EN12217) max 2
klasa 150 000

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.16.00

Roboty malarskie

1.Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
malarskich w obiekcie przetargowym.
Malowanie konstrukcji stalowej
Malowanie betonów
1.4.Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera
.
2. Materiały
Malowanie ścian wysokogatunkowymi, trwałymi farbami zmywalnymi, odpornymi na działanie promieniowania UV.
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
2.3. Farby budowlane gotowe – Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budow.
Farby emulsyjne,akrylowe i lateksowe wytwarzane fabrycznie – na betonach
Wyroby chlorokauczukowe – emalia chlorokauczukowa og. stosowania
- farba chlorokauczukowa do grunt. Cynkowa 70%
- kit szpachlowy chlorokauczukowy og. stosowania
- rozcieńczalnik chlorokauczukowy
Wyroby epoksydowe – farba do gruntowania dwuskładnikowa
- emalia epoksydowa chemoodporna biała i szara
- lakier bitumiczno-epoksydowy
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og. stosowania
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu pow. wewn. Temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Powierzchnie do malowania powinny być oczyszczone z kurzu, brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby.
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, powłoki powinny
dawać aksamitno matowy wygląd pow., barwa powłok ma być jednolita bez smug i plam.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, bez smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby.
Elementów stalowych przewidzianych do zabetonowania nie należy zabezpieczać antykorozyjnie jedynie oczyścić z
rdzy i nalotu, natomiast pozostałe elementy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich:
a) stopień oczyszczenia -2
b)odtłuszczenie
c) gruntowanie farbą do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa Penetrol x 2 – grub. powłoki 30 µm
d) malowanie nawierzchniowe emalią poliwinylową x 2 każda o grub.30 µm.
6. Kontrola jakości
6.1.Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża, czystości.
6.2.Roboty malarskie
Badania powłok przy odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb emulsyjnych po 7
dniach, dla pozostałych po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotności od
65%.Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewn. zgodności barwy, elastyczności, twardości oraz
przyczepności.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin i uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu
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z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub
świadectwach.Sprawdzenie wyglądu zewn. powłok malarskich na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb,
jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, sprawdzenie odporności na zarysowanie,
sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie. Wyniki odbioru materiałów i robót powinny
być wpisane każdorazowo do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbiórką rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
10.Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.17.00

TRANSPORT PIONOWY

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania , dostawy, montażu i odbioru
dźwigów.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonania , dostawy, montażu i odbioru dźwigów w standardzie zgodnym z dokumentacją
projektową.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami
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wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
 roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z
wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi
 wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane
procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania
jakościowe prac
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wiedzą i sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 wymagania ogólne”
Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja
projektową.
Dane ogólne
Dźwigi osobowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
Produkt KONE
Typ dźwigu
Udźwig nominalny
Prędkość
Wysokość podnoszenia
Liczba dojść/przystanków
Przepisy
Szyb
Wymiary szybu
Głębokość podszybia
Wysokość nadszybia
Konstrukcja szybu
Kabina
Wymiary kabiny

Drzwi
Wymiary drzwi
Drzwi przystankowe
Typ drzwi
Drzwi kabinowe

Napęd
Typ napędu

1 x MonoSpace 500
KONE MonoSpace® Dźwig elektryczny osobowy,
bez maszynowni.
900 kg lub 12 osób PW 12/10-19
1 m/s
12.24 m
Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach. Ilość
dojść od strony przystanku podstawowego: 4
Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE
Zgodność z normą PN-EN:81-21
2000 mm szerokość x 2000 mm głębokość,
tolerancja +/-25mm
1500 mm
2750 mm
Żelbetowa
1400 mm szerokość x 1500 mm głębokość x
2100 mm wysokość
900 mm szerokości x 2000 mm wysokości
KES600
Dwupanelowe centralne
Szkło przezroczyste (TW1)
KES600
Zastosowano ogranicznik siły domykania, by
uchronić osoby w sytuacji przycięcia przez skrzydła
drzwi. Zmniejsza to również ryzyko uszkodzenia
drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi.
Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do
progu
Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie.
Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych.
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Moc wyjściowa napędu
Prąd znamionowy
Prąd rozruchowy
Zasilanie napędu
Oświetlenie
Położenie napędu

Sterowanie
Typ sterowania
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Nazwa urządzenia
Dane ogólne
Produkt KONE
Typ dźwigu
Udźwig nominalny
Prędkość
Wysokość podnoszenia
Liczba dojść/przystanków

Szyb
Wymiary szybu
Głębokość podszybia
Wysokość nadszybia
Konstrukcja szybu
Kabina
Wymiary kabiny

Konstrukcja

Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z
materiału niezawierającego azbestu. Ręczne
luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych.
5.7 kW
14 A
17 A
3 x 400 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany
bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie
przeciwwagi - brak konieczności budowy
maszynowni.
Zbiorcze w górę i w dół. Dźwig pojedynczy
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajdują się w panelu na najwyższym przystanku.
Uwaga: musi być zapewniony dostęp do
kondygnacji, na której znajdują się elementy układu
sterowania.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

KONE MonoSpace 500 3.2 (REL13.2) - 2 /
Group 1
1 x MonoSpace 500
KONE MonoSpace® Dźwig elektryczny osobowy,
bez maszynowni.
1150 kg lub 15 osób PW 15/10-19
1 m/s
9.36 m
Dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach. Ilość
dojść od strony przystanku podstawowego: 4 Ilość
dojść po przeciwnej stronie: 1

2450 mm szerokość x 2260 mm głębokość,
tolerancja +/-25mm
1050 mm
2750 mm
Żelbetowa
1400 mm szerokość x 1850 mm głębokość x
2100 mm wysokość
Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z
chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany
kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym
drgania. Rama podparta na krążkach linowych
mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez
otwory w dolnej części ściany przedniej. Dodatkowo
zastosowany jest wentylator.Kabina przelotowa.
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Drzwi
Wymiary drzwi
Drzwi przystankowe
Typ drzwi
Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

900 mm szerokości x 2000 mm wysokości
KES600
Dwupanelowe centralne
Szkło przezroczyste (TW1)
KES600
Zastosowano ogranicznik siły domykania, by
uchronić osoby w sytuacji przycięcia przez skrzydła
drzwi. Zmniejsza to również ryzyko uszkodzenia
drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi.
Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną
do progu
Drzwi z ramą
Strona A:Szkło przezroczyste
(TW1)
Strona C: Szkło przezroczyste
(TW1)

Wyposażenie układu sterowania
Wentylator w kabinie o wydajności 120 m3/h.
Dzwonek alarmowy na dachu kabiny
Automatyczne poziomowanie kabiny
Informacja głosowa w kabinie
Oświetlenie awaryjne kabiny
Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku (EBDA)
Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w podszybiu
Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia
sygnału pożarowego do dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.
Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy
Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym KONE - KONE Kontakt, za pomocą łączności GSM
Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania
W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne
Zaniżone strefy bezpieczeństwa w nadszybiu, zgodność z normą EN81-21.
Bezkorytkowa instalacja szybowa
Napęd
Typ napędu

Moc wyjściowa napędu
Prąd znamionowy
Prąd rozruchowy
Zasilanie napędu
Oświetlenie
Położenie napędu

Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie.
Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych.
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z
materiału niezawierającego azbestu. Ręczne
luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych.
6.7 kW
17 A
21 A
3 x 400 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany
bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie
przeciwwagi - brak konieczności budowy
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maszynowni.
Sterowanie
Typ sterowania
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Zbiorcze w górę i w dół. Dźwig pojedynczy
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania
znajdują się w panelu na najwyższym przystanku.
Uwaga: musi być zapewniony dostęp do
kondygnacji, na której znajdują się elementy układu
sterowania.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi
przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Transport i przechowywanie dźwigów oraz pozostałych elementów zgodnie z instrukcją producenta
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu montażu należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji producenta platformy.
Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :
 uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego szybów dźwigowych


wykonanie prac związanych z dostawą i montażem dźwigów kompletacja dokumentów wykonawczych i
zgłoszenie do Jednostki Notyfikowanej Urzędu Dozoru Technicznego wykonania montażu oraz uzyskanie
odbioru przez UDT



wystawienie deklaracji zgodności urządzeń dźwigowych i podnośników nożycowych oraz przekazanie
Zamawiającemu , potwierdzających zgodność z Dyrektywą UE



przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, potwierdzone protokolarnie



przekazanie urządzeń Zamawiającemu wraz z dokumentacją techniczno – roboczą, protokołami i
instrukcją obsługi

Na podstawie dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zgłasza urządzenia do Jednostki
Rejestracyjnej Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskuje rejestrację urządzeń oraz dokumentację dotyczącą
obowiązkowych przeglądów.
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5.2 Montaż elementów dźwigu
Ogólne zasady montażu :
przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonych elementów
konieczne jest wytyczenie miejsc montażowych i sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją
po wykonaniu montażu należy sprawdzić poprawność mocowania konstrukcji, stabilność i parametry techniczne
określone w dokumentacji projektowej
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :
parametry techniczne urządzeń
wyposażenie wewnętrzne
zgodność urządzeń z dokumentacja projektową
funkcjonowanie urządzeń i obsługa w zakresie zgodności z instrukcją obsługi
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami .
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie
robót podstawowych.
Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
8.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorowi końcowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności: - -rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
-Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i
wyrobów
-ustalenia technologiczne
-protokoły odbioru Jednostki Notyfikowanej UDT
-deklaracje zgodności urządzeń
-protokoły z rozruchu urządzeń
-Dokumentacja Techniczno – Robocza urządzeń
-inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY
PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Dokumentacje techniczno – robocze urządzeń
Dokumentacja techniczna wybranego producenta urządzeń
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.18.00

Wyposażenie

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyposażenia budynku .
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionym w punkcie.
1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych i obejmują:
wyposażenie pomieszczeń budynku w meble oraz przedmioty związane z funkcją użytkową
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 wymagania ogólne”
2.1 Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania zgodnie z dokumentacja projektową.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Materiałami
stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.2.Elementy wyposażenia – OPIS WG PROJEKTU (załącznik)
2.3.Akcesoria łazienkowe – wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
Wszystki meble i sprzęt sportowy winny być wykonane zgodnie z projektem, a materiały użyte do ich produkcji muszą
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :
wyposażenie wewnętrzne - zgodność z dokumentacja projektową
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami .
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie
robót podstawowych.
Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
8.3 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorowi końcowemu.
8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :
rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń
Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i
wyrobów
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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ST – 01.19.00.

Elewacje

ELEWACJE TYNKOWANE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla
obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
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robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są:
–
płyty z wełny mineralnej lamellowej
–
płyty z styropianu
–
kołków z trzpieniem stalowym
–
tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji np.(-)
 środka gruntującego
 masy klejowej do wełny mineralnej
 siatki z włókna szklanego zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego gramatura
min.145g/m2, listwy narożne aluminiowe.
 szpachlowego tynku mineralnego „baranek” 2mm,
 farby krzemianowej.
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania.
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien
uzyskać akceptację Inżyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Płyty z wełny mineralnej i styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy
układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i
przed uszkodzeniem.
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia.
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie
transportu i przechowywania.
5. Wykonanie robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w
jakich roboty będą wykonywane.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych
w zakresie przepisów BHP i p. poż.
5.2. Opis ogólny
5.2.Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowy
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie sące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę
mieszać z czystą wodą , zawartość każdego worka mieszać z taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń
producenta. Wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego
związania tynku. Należy upewnić się, że temperatura powietrza co najmniej przez 5 dni nie spadnie poniżej 0ºC.
5.3.Izolacje termiczne – ścian zewnętrznych
Do izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie
starannie, płyty styropianowe i z wełny należy układać na styk bez szczelin.
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1.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest
wykonywanie robót bez procesów mokrych.
Płyty wełny mineralnej powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy
układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3
cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach metalowych w ilości i w sposób określony w
instrukcji technicznej producenta.
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na
odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową.
Do płyt z wełny mineralnej przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju.
2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z
instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne.
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z
instrukcją producenta.
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z
instrukcją producenta.
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie
rysunków.
Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą krzemianową w
kolorystyce określonej w projekcie.
6. Kontrola jakości
W zakresie wykonanych tynków
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwłaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku,
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta.
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące wady:
- pęcherze i spękania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podłoża.
4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt na łacie długości
2,00m
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm na
wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na całej
powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.
7.Obmiar
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.1.Tynki –
Jednostką obmiaru dla tynków jest m2. tynki zewnętrzne oblicza się w metrach kw. Jako iloczyn długości ścian w
rozwinięciu w stanie surowym przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi tynku. Z powierzchni
potrąca się pow. Nie otynkowane obróbe kamiennych jeśli każda z nich jest większa niż 1m2. Potrąca się otwory
powyżej 3m2. Tynki ościeży w otworach o pow ponad 3m2. tynki ościeży oblicza się jako iloczyn jednokrotnej dł
ościeża mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
–
po dostarczeniu materiałów na budowę,
–
po przygotowaniu podłoża,
–
po wykonaniu warstwy ocieplającej
–
po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku
–
po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność
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materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:
–
równości, czystości i suchości podłoża,
–
tolerancji wymiarowych.
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie:
–
jakości zastosowanych materiałów,
–
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,
–
właściwego mocowania warstwy izolacyjnej,
–
czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
–
jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewnętrznej tynku.
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989.
PN-B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-04620
Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021
Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
OKŁADZINY Z KAMIENIA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych –
okładziny z kamienia dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
2. Materiały
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Materiałami
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stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.1.Okładziny zewnętrzne
Okładziny z płyt kamiennych
Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym powinny odpowiadać wymaganiom
norm. Każdy element okładziny dostarczony na budowę powinien być oznaczony nr wg wykazu elementów
(specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej a powierzchnie licowe powinny mieć nadaną
fakturę określoną w projektcie i odpowiadającąjednej z faktur określonej wg.normy.
3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien
uzyskać akceptację Inżyniera.
4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
5.Wykonanie robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.
5.1.Okładziny zewnętrzne ścian płytami – zgodnie z systemem
Płyty oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Roboty okładzinowe winny być wykonywane w temperaturze nie
niższej iż +5 C. Elementy kotwiące powinny w sposób trwały przytwierdzać okładzinę do podłoża.
Wykonanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu,od ustawienia rzędu najniżej położonych elem.na
stałej podstawie. Elem okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty i wypoziomowany sznur.
Osadzenie należy rozpocząć od narożników,otworów,pilastrów itp. Elementy okładziny pionowej bez zmiany ich
położenia przytwierdzić montażowo do podłoża za pomocą haków stalowych (fi 8-12mm) ze stali nierdzewnej;- np.
firmy Halfen – Deha. Kotwy muszą być zamocowane na odpowiedniej głębokości w podłożu nośnym .Przy kotwieniu
w elementach nośnych budowli niedozwolone jest osłabianie ich przekrojów poprzecznych, zagrażające nośności
konstrukcji.Wykonanie okładziny elewacyjnej z płyt poprzedzone musi być fachowo wykonanym projektem. Każda
płyta mocowana jest z reguły w czterech punktach. Przed wywierceniem otworu w danym miejscu wycina się izolację
termiczną, którą należy ponownie przykleić po wmurowaniu kotwy.
Przy osadzeniu na pełną zalewkę należy przsetrzeń między podłożem a tylną pow.okładziny wypełniać stopniowo
zaprawą .Spoinowanie elem. należy wykonać po zakończeniu osadzenia całej okładziny lub jej wydzielonych
fragmentów.
6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.1.Okładziny zewnętrzne
Kontrola jakości robót obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
- sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienie lub ułożenie oraz zakotwienie, a także grubości
zalewki lub podkładu należy przeprowadzić w trakcie wykonywanania robót oraz na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
- sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości grubości i układu spoin w okładzinach
- sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-72/B-06190
8.Odbiór robót
8.1. Okładziny
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację
techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i określającą ewentualne
specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również:
a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych),
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty).
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorzędnym dowodem.
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej
okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru.
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania miedzy operacyjnego,
zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów. Materiały
nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez
upoważnione laboratorium.
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
FASADY – ST Ślusarka
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