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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.OO.OO TYNKI  
 

 
 
 

1.  Wstçp. 
 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynności umodliwiajace i majace na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg ponidszego. 

— B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
 

— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośé ich wykonania oraz za zgodnośé z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Indyniera. 

 

2.  Materialy. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosowaé modna kadda wodę zdatna do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest udycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych 

tluszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 

— nie zawieraé domieszek organicznych, 
 

— mieé frakcje ródnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 



2.2.2. Do spodnich warstw tynku naledy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — 
 

średnioziarnisty. 
 

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié calkowicie przez sito o prze- 

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

. Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pañstwowej. 
 

. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. 
 

. Zaprawę naledy przygotowaé w takiej ilości, aby mogla byé wbudowana modliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

. Do zapraw tynkarskich naledy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. 
 

. Do zapraw cementowo-wapiennych naledy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem dudla lub 

popiolów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, de temperatura otoczenia w 

ciagu 7 dni od chwili zudycia zaprawy nie będzie nidsza nid +5°C. 

. Do zapraw cementowo-wapiennych naledy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po- 

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyé jednolita i 

jednobarwna  masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. Sklad objętoś- 

ciowy zapraw naledy dobieraé doświadczalnie, w zaledności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Plytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
 

Wymagania: 
 

Barwa —  wg wzorca producenta 
 

Nasiakliwośé po wypaleniu 10-24% 
 

Wytrzymalośé na zginanie nie mniejsza nid 10,0 MPa 
 

Odpornośé szkliwa na pęknięcia wloskowate nie mniej nid 160°C 
 

Stopieñ bialości przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej nid 
 

 

— gatunek l 80% 
 

— gatunek ll 75% 

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 
2.6. Materialy do suchych tynków 

 
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 
2.6.3. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta. 

 

 

3.  Sprzçt 
 

Roboty modna wykonaé przy udyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

 

4.  Transport 
 

Materialy i elementy moga byé przewodone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze- 

niami lub utrata stateczności. 



5.  Wykonanie robot 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

a)   Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byé zakoñczone wszystkie 

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy, 

osadzone ościednice drzwiowe i okienne. 

b)  Zaleca się przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

uplywie 4-6 miesięcy po zakoñczeniu stanu surowego. 

c)   Tynki naledy wykonywaé w temperaturze nie nidszej nid +5°C pod warunkiem, de w ciagu doby 

nie nastapi spadek ponidej 0°C. 

W nidszych temperaturach modna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków   zabezpieczajacych,   zgodnie   z   „Wytycznymi   wykonywania   robót   budowlano- 

montadowych w okresie obnidonych temperatur”. 

d)  Zaleca się chronié świedo wykonane tynki zewnętrzne w ciagu pierwszych dwóch dni przed 

naslonecznieniem dludszym nid dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świedo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i tward- 

nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwildane woda. 

5.2. Przygotowanie podlody 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 

W  ścianach   przewidzianych  do  tynkowania  nie  naledy  wypelniaé  zaprawa  spoin  przy 

zewnętrznych licach na glębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio  przed tynkowaniem podlode naledy oczyścié  z kurzu szczotkami oraz usunaé 

plamy z  rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych modna usunaé przez zmycie 

10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. 

Nadmiernie sucha powierzchnię podloda naledy zwildyé woda. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naledy wykonaé wedlug pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gladź naledy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Naledy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne —  w tynkach nie naradonych na zawilgocenie 

o  stosunku 1:1:4, —  w tynkach naradonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okladzin ceramicznych. 
 

. Okladziny  ceramiczne  powinny  byé  mocowane  do  podloda  warstwa  wyrównujaca  lub 

bezpośrednio do równego i gladkiego podloda. W pomieszczeniach mokrych okladzinę naledy 

mocowaé do dostatecznie wytrzymalego podloda. 

. Podlode pod okladziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z ele- 

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

. Do osadzania wykladzin na ścianach murowanych modna przystapié po zakoñczeniu osiadania 

murów budynku. 



. Bezpomrednio  przed rozpoczdciem wykonywania robót naleoy oczymcié  z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu. 

. Na oczyszczon, i zwiloon, powierzchnid mcian  murowanych naleoy nalooyé dwuwarstwowy 

podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkd naleoy wykonaé o grubomci 2-3 mm z cieklej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 

5 lub 3. 
 

. Elementy ceramiczne  powinny byé  posegregowane wedlug wymiarów,  gatunków i  odcieni 

barwy, a przed przyst,pieniem do ich mocowania —  moczone w ci,gu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

. Temperatura powietrza wewndtrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosié co najmniej 
 

+5°C. 
 

. Dopuszczalne odchylenie krawddzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

byé  widksze nio 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie widksze nio 

2 mm na dlugomci laty dwumetrowej. 
 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 

 

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych moona ukladaé: 
 

a)   bezpomrednio na podloou —  na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 

lub aluminiowej, 

b)  na podkladzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat drewnianych, 

umocowanych do podlooa. 

Mocowanie  plyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  sid  specjalnymi  blachowkrdtami 

przystosowanych do uoywania wkrdtarek. Mocuj,c plyty do rusztu naleoy zwracaé uwagd aby plyty 

nie  spoczywaly  bezpomrednio  na  podlodze  ale  powinny  byé  podniesione  i  docimnidte  do  sufitu 

(dystans middzy podlog, a krawddzi, plyty winien wynosié ok. 10 mm). 

Zl,cza plyt naleoy okleié tamm,  papierow, perforowan, lub z wlókna szklanego i zaszpachlowaé 

zapraw, gipsow,. 

5.6. Roboty kamieniarskie 
 

Zasady wykonywania okladzin z kamienia: 
 

1.  Temperatura otoczenia powinna byé wyosza nio +5°C. 
 

2.  Podlooe: 
 

. wykonanie podlooa, jego jakomé i rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu osadzania oraz 

do warunków termicznych mcian nomnych, 

. odchylenie krawddzi podlooa od pionu nie mooe wynosié widcej nio ±4 mm/m, a od poziomu 
 

±10 mm/m. 
 

3.  Przytwierdzenie okladziny do podlooa: 
 

. przytwierdzenie  elementów  do  podlooa na  peln,  zalewkd. Grubomé  zalewki  nie  powinna 

wynosié widcej nio: 

— 30 mm przy licowaniu mcian zewndtrznych do wysokomci 6,0 m, 
 

— 40 mm przy licowaniu mcian zewndtrznych o wysokomci ponad 6,0 m, 
 

— 50 mm przy licowaniu slupów bez wzglddu na ich wysokomé, 



— 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
 

. elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mieé wykonane gniazda na kotwie i 

laczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelna wylewkd w okladzinie 

pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m2  powinny mieé co najmniej dwa punkty zakotwienia, 

plyty o powierzchni powyoej 0,60 m2  — 4 punkty, 

. przekrój gniazda w okladzinie osadzonej na wylewkd powinien byé dwukrotnie widkszy od 

przekroju elementu kotwiacego, 

. elementy  cokolów  i  gzymsów  musza  byé  ze  soba  laczone  w  naroonikach  klamrami, 
 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach. 
 

4. Ochrona kamienia przed korozjq 
 
Wykladzind   kamienna   naleoy   zabezpieczyé   przez   nasycanie   oywicami 

 
 
 
organicznymi 

 
 
 
oraz 

 monomerami meteksylanu metylu. 
 

Mooe to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

  

 

5. 
 

Kryteria oceny jakości i odbioru 
  

 . sprawdzenie zgodnomci z dokumentacja techniczna ulooenia wykladzin   

 . sprawdzenie odbiorów middzyoperacyjnych podlooa i materialów,   

 . sprawdzenie dokladnomci spoin wg normy PN-72/B-06190.   

 

6. 
 

Kontrola jako ści 
  

 

6.1. Materialy ceramiczne 
 

Przy odbiorze naleoy przeprowadzié na budowie: 
 

. sprawdzenie zgodnomci klasy materialów ceramicznych z zamówieniem, 
 

. próby dorannej przez oglddziny, opukiwanie i mierzenie: 
 

— wymiarów i ksztaltu plytek 
 

— liczby szczerb i pdknidé, 
 

— odpornomci na uderzenia, 
 

. W przypadku niemoonomci  okremlenia  jakomci  plytek przez próbd doranna naleoy ja poddaé 

badaniom  laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odpornomci   na  dzialanie  mrozu  w 

przypadku wykladziny zewndtrznej). 

6.2. Zaprawy 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleoy kontrolowaé jej markd i kon- 

systencjd w sposób podany w obowiazujacej normie. 

Wyniki  odbiorów  materialów  i  wyrobów  powinny  byé  kaodorazowo  wpisywane  do  dziennika 

budowy. 

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe 
 

Strona licowa plyt nie powinna mieé szwów, krawddzie plyt powinny byé proste lub splaszczone. 



7.  Obmiar robot 
 

Jednostk, obmiarow, robót jest m2. Ilome robót okremla sid na podstawie projektu z uwzglddnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inoyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbior robot 
 
8.1. Odbiór podlooa 

 

Odbiór  podlooa naleoy przeprowadzie  bezpomrednio  przed  przyst,pieniem  do  robót  tynkowych. 

Podlooe  powinno bye przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeoeli odbiór podlooa 

odbywa sid po dluoszym czasie od jego wykonania, naleoy podlooe oczymcie i zmye wod,. 

8.2. Odbiór tynków 
 

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawddzie przecidcia powierzchni oraz k,ty dwumcienne powinny 

bye zgodne z dokumentacj, techniczn,. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawddzi od 

linii  prostej —   nie widksze nio 3 mm i w liczbie nie widkszej nio 3 na calej dlugomci  laty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawddzi od kierunku: 
 

— pionowego —  nie widksze nio 2 mm na 1 m i ogólem nie widcej nio 4mm w pomieszczeniu, 
 

— poziomego —   nie widksze nio 3 mm na 1 m i ogólem nie widcej nio 6 mm na calej 

powierzchni middzy przegrodami pionowymi (mciany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne s, nastdpuj,ce wady: 
 

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikaj,cych z podlooa, pilmni itp., 

— trwale mlady  zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pdcherze wskutek nie- 

dostatecznej przyczepnomci tynku do podlooa. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
 

Odchylenie  powierzchni  okladziny  z  plyt  gipsowo-kartonowych  od  plaszczyzny  i  odchylenie 

krawddzi od linii prostej nie powinny bye widksze nio 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podlooy pod plytki ceramiczne 
 

Wg punktu 5.4. 
 

 

9.  Podstawa platności 
 

B.11.O1.O1 i B.11.O3.OO Tynki wewndtrzne i 
zewndtrzne. 

 

Placi sid za ustalon, ilome m2  powierzchni mciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

— przygotowanie zaprawy, 
 

— dostarczenie materialów i sprzdtu, 
 

— ustawienie i rozbiórkd rusztowañ, 
 

— umocowanie i zdjdcie listew tynkarskich, 
 

— osiatkowanie bruzd, 
 

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 



— reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Placi sid za 1 m2  okladziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

— dostarczenie materialów i sprzdtu, 
 

— przygotowanie podlooa, 
 

— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
 

— uporzadkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okladziny mcian 

Placi sid za ustalona ilomé m2  powierzchni ulooonej okladziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

— przygotowanie zaprawy, 
 

— przygotowanie podlooa, 
 

— dostarczenie materialów i sprzdtu, 
 

— moczenie plytek, docinanie plytek, 
 

— ustawienie i rozbiórka rusztowañ, 
 

— wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
 

— zamurowanie przebié, 
 

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 

— reperacje tynków, 
 

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostalomci materialów. 
 

 

10. Przepisy zwiqzane 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymalomciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementów murowych. 
 

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe 
 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 



 

 

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.OO.OO STOLARKA 
 

 
 
 

1.  Wstçp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczego’owej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczego’owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objdtych SST 
 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnomci umooliwiajace i majace na celu 

wykonanie montaou stolarki okiennej i parapetow. 

W sk’ad tych robot wchodzi: 

B.13.O2.OO. Okna. 

1.4. Okremlenia podstawowe 
 

Okremlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. 

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakomé ich wykonania oraz za zgodnomé z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inoyniera. 

 

2.  Materialy 
 

Okna z profili PVC, pidciokomorowych, kolor z’oty dab obustronnie, szyba U=1,O, podzia’ 

zgodny ze specyfikacja. 

Parapety zewnętrzne metalowe-ocynk 
kolor brąz 

 

 

3.  Sprzçt 
 

Roboty moona wykonaé przy uoyciu dowolnego typu sprzdtu zaakceptowanego przez Inoyniera. 
 

 

4.  Transport 
 

Kaoda partia wyrobow przewidziana do wysy’ki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane 

norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans- 

portowaé w odrdbnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleoy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 



Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miard mooliwomci przy uoyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy moga byé przewooone dowolnymi mrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inoyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunidciem lub utrata statecznomci. 

Sposób skladowania wg punktu 2.8. 
 

 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Przygotowanie omcieoy. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleoy sprawdzié dokladnomé wykonania omcieoa, do którego ma 

przylegaé omcieonica. W przypadku wystdpujacych wad w wykonaniu omcieoa lub zabrudzenia 

powierzchni omcieoa, omcieoe naleoy naprawié i oczymcié. 

5.1.2. Stolarkd okienna naleoy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w omcieou zgodnie z wy- 
 

maganiami podanymi w tabeli ponioej. 
 

Wymiary zewnçtrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowañ 
Wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowañ w nadprozu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje sid po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyoej 200 8 po 3 po 2 

Powyoej 150 do 150 6 nie mocuje sid po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyoej 200 100 po 2 po 3 

 
 

5.1.3. Skrzydla  okienne i  drzwiowe,  omcieonice  powinny mieé  usunidte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pdknidcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki naleoy wypelnié kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
 

. W sprawdzone i przygotowane omcieoe naleoy wstawié stolarkd na podkladkach lub list- 

wach. Elementy kotwiace osadzié w omcieoach. 

. Uszczelnienie omcieoy  naleoy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczelind przykryé 

listwa. 

. Ustawienie okna naleoy sprawdzié w pionie i w poziomie. 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokomci okna, 

nie widcej nio 3 mm. 

Róonice wymiarów po przekatnych nie powinny byé widksze od: 
 

— 2 mm przy dlugomci przekatnej do 1 m, 
 

— 3 mm przy dlugomci przekatnej do 2 m, 
 

— 4 mm przy dlugomci przekatnej powyoej 2 m. 
 

. Zamocowane  okno  naleoy  uszczelnié  pod  wzglddem  termicznym  przez  wypelnienie 

szczeliny   middzy  omcieoem  a  omcieonica  materialem  izolacyjnym  dopuszczonym  do 

stosowania do tego celu mwiadectwem ITB. Zabrania sid uoywaé do tego celu materialów 

wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 



. Osadzone okno po zmontowaniu naleoy dokdadnie zamkn,é. 
 

. Osadzenie parapetów wykonywaé po cadkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 

 

6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Zasady kontroli jakomci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakomci powinna obejmowaé: 
 

— sprawdzenie zgodnomci wymiarów, 
 

— sprawdzenie   zgodnomci   elementów   odtwarzanych   (poz.   B.13.01.05   do   B.13.01.07   oraz 
 

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
 

— sprawdzenie jakomci materiadów z których zostada wykonana stolarka, 
 

— sprawdzenie prawiddowomci wykonania z uwzglddnieniem szczegódów konstrukcyjnych, 
 

— sprawdzenie dziadania skrzyded i elementów ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, 
 

— sprawdzenie prawiddowomci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj, odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robot 
 

Jednostk, obmiarow, robót jest: 
 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w mwietle omcieonic. 
 

 

8.  Odbior robot 
 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj, zasadom odbioru robót zanikaj,cych. 
 

Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiady  podane  w  punkcie  2,  oraz czynnomci  wyszczególnione  w 

punkcie 5. 

 

9.  Podstawa platności 
 

Pdaci sid za ustalon, ilomé wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 

— dostarczenie gotowej stolarki, 
 

— osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem 

listwami, 

— dopasowanie i wyregulowanie 
 

— ewentualn, naprawd powstadych uszkodzeñ. 
 

 

10. Przepisy zwiqzane 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkdo pdaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziad. 
 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 



PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkd budowlana. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-oywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 



 

 
 
 

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.OO.OO ROBOTY MALARSKIE  
 

 
 
 

1.  Wstçp 
 
1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 

odbioru robot malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objdtych SST. 
 

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnomci umodliwiajace i majace na celu 

wykonanie nastdpujacych robot malarskich: 

B.15.02.00 Malowanie tynkow farba emulsyjna. 
 
1.4. Okremlenia podstawowe. 

 

Okremlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. 

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakomé ich wykonania oraz za zgodnomé z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Indyniera. 

 

2.  Materialy 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania farb stosowaé modna kadda wodd zdatna do picia. Niedozwolone jest udycie wod 

mciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Farby budowlane gotowe 
 

2.5.1. Farby niezalednie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm pañstwowych lub 

mwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 

Na  tynkach  modna stosowaé  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i mwiadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.6. Środki gruntujace 



2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 

— powierzchni betonowych lub tynków zwyklych nie zaleca sid gruntowania, o ile mwia- 

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

— na chlonnych podlodach naledy stosowaé do gruntowania farbd emulsyjna rozcieñczona 

woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sid wykonanie 

powloki malarskiej. 

2.6.2. Mydlo  szare,  stosowane  do  gruntowania  podloda w  celu  zmniejszenia  jego  wsiakliwomci 

powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%. 

 

3.  Sprzçt 
 

Roboty modna wykonaé przy udyciu pddzli lub aparatów natryskowych. 
 

 

4.  Transport 
 

Farby pakowane  wg  punktu  2.5.6  naledy transportowaé  zgodnie  z  PN-85/O-79252  i  przepisami 

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.  Wykonanie robot 
 

Przy  malowaniu  powierzchni  wewndtrznych temperatura  nie  powinna  byé  nidsza nid +8°C.  W 
 

okresie zimowym pomieszczenia naledy ogrzewaé. 
 

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoñ- 

czeniu  malowania modna dopumcié  do stopniowego obnidania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

mode spamé ponidej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie- 

trzem od przewodów wentylacyjnych i urzadzeñ ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie mcian i sufitów modna wykonaé po: 
 

— calkowitym  ukoñczeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjatkiem  montadu  armatury  i  urzadzeñ 

sanitarnych), 

— calkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 
 

— calkowitym ulodeniu posadzek, 
 

— usunidciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podlody 

 
5.1.1. Podlode  posiadajace  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  byé,  naprawione  przez 

wypelnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone 

z kurzu i  brudu, wystajacych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstajace tynki naledy odbié, 

a rysy poszerzyé i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-wapienna. 

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  byé  oczyszczone,  odtluszczone  zgodnie  z  wymaganiami 

normy PN-ISO 85O1-1:1996, dla danego typu farby podkladowej. 

5.2. Gruntowanie. 
 

5.2.1. Przy   malowaniu   farba   wapienna   wymalowania   modna   wykonywaé   bez   gruntowania 

powierzchni. 



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbd emulsyjna tego samego 

rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz rozcieñczona woda w stosunku 1:3—5. 

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

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje sid odpowiednie 

farby podkladowe. 

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sid  gruntoszpachlówka 

epoksydowa. 

5.3. Wykonywania powlok malarskich 
 

5.3.1. Powloki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywaé  podlode,  bez  przemwitów,   plam  i 

odprysków. 

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu mrodków myjacych i 

dezynfekujacych. 

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. 

Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powlok bez uszkodzeñ, smug, plam i mladów pddzla. 

5.3.3. Powloki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieé barwd jednolita zgodna ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeñ, zmarszczeñ, pdcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powloki powinny mieé jednolity polysk. 

Przy  malowaniu  wielowarstwowym  naledy  na  poszczególne  warstwy  stosowaé  farby  w 

ródnych odcieniach. 

 

6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: 
 

— sprawdzenie wygladu powierzchni, 
 

— sprawdzenie wsiakliwomci, 
 

— sprawdzenie wyschnidcia podloda, 
 

— sprawdzenie czystomci, 
 

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie naledy wykonaé przez oglddziny zewndtrzne. 

Sprawdzenie wsiakliwomci naledy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo- 

wanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwildonej  powierzchni  powinna  nastapié  nie 

wczemniej nid po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
 

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach naledy przeprowadzié po zakoñczeniu ich wykonania: 
 

— dla farb emulsyjnych nie wczemniej nid po 7 dniach, 
 

— dla pozostalych nie wczemniej nid po 14 dniach. 
 

6.2.2. Badania przeprowadza sid przy temperaturze powietrza nie nidszej od +5°C przy wilgotnomci 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowaé: 
 

— sprawdzenie wygladu zewndtrznego, 



— sprawdzenie zgodnomci barwy ze wzorcem, 
 

— dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powloki  na  zarysowanie  i  uderzenia, 

sprawdzenie  elastycznomci  i  twardomci  oraz  przyczepnomci  zgodnie  z  odpowiednimi 

normami pañstwowymi. 

Jemli  badania  dadza  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  naledy  uznaé  za  wykonane 

prawidlowo. Gdy którekolwiek z badañ dalo wynik ujemny, naledy usunaé wykonane powloki 

czkmciowo lub calkowicie i wykonaé powtórnie. 

 

7.  Obmiar robot 
 

Jednostka obmiarowa robót jest m2  powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podloda,  przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub drabin malarskich oraz 

uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilomé robót okremla sik na podstawie projektu z uwzglkdnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Indyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbior robot 
 

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponidej. 
 
8.1. Odbiór podloda 

 
8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podloda  materialy  powinny  odpowiadaé  wymaganiom 

zawartym   w  normach  pañstwowych  lub  mwiadectwach   dopuszczenia  do  stosowania  w 

budownictwie.  Podlode,  posiadajace  drobne  uszkodzenia  powinno  byé  naprawione  przez 

wypelnienie ubytków  zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia 

szpachlówka.  Podlode powinno  byé  przygotowane zgodnie  z wymaganiami  w pkt.  5.2.1. 

Jedeli odbiór podloda odbywa sik po  dludszym czasie od jego wykonania, naledy podlode 

przed gruntowaniem oczymcié. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
 

8.2.1.  Sprawdzenie   wygladu   zewnktrznego   powlok   malarskich   polegajace   na   stwierdzeniu 

równomiernego  rozlodenia  farby,  jednolitego  natkdenia  barwy  i  zgodnomci  ze  wzorcem 

producenta, braku przemwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypelniaczy, braku plam, smug, zacieków, pkcherzy odstajacych platów powloki, widocznych 

okiem  mladów  pkdzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnik malowana do powlok o 

dobrej jakomci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odpornomci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni mikkka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odpornomci powloki na zarysowanie. 
 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnomci  powloki do podloda polegajace na próbie poderwania ostrym 

narzkdziem powloki od podloda. 

8.2.5. Sprawdzenie  odpornomci   powloki  na  zmywanie  woda  polegajace  na  zwildaniu  badanej 

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mikkka szczotka lub szmatka. 

Wyniki odbiorów materialów i robót powinny byé kaddorazowo wpisywane do dziennika budowy. 



9.  Podstawa platności 
 

Placi sik za ustalona ilomé  m2    powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo- 

towaniem do malowania podloda, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowañ lub 

drabin  malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilomé robót okremla sik na podstawie 

projektu z uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Indyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy zwiqzane 
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badañ. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 
 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 


