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0.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE kod CPV 45000000-7 
 
0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
         Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 
związanych z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. 
PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79. 
 
0.2. Zakres stosowania  
        Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót związanych z termomodernizacją oraz prace związanych z 
przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w 
Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79 stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych Budowli. 

� ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 
Robót. 

� ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne 
 

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – oznaczenia podstawowych 
wielkości. 

PN-70/B-01025   Projekty budowlane – oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych. 
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PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane – wymiarowane na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – obciążenia zmienne technologicznie – podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane – obliczenie statystyczne. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymaganie i badania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-90/B-30020 Wapno. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i 

badania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 

metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym. 
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym. 
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
PN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym. 
PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07). 
PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. 
PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-

02). 
PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi – wygląd po wygrzewaniu w temp. 150°C – metoda badania. 
PN-B-94091 Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-

06) 
PN-479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi – oznaczanie skurczu termicznego 
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – konstrukcje betonowe i żelbetonowe – 

zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru. 
 
 0.3 Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlanych. 
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0.4. Definicje i pojęcia  
       Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

� Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

� Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

� Bruzda instalacyjna – zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu 
prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być 
niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte 
ekranami z otworami wentylacyjnymi; 

� Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 

� Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

� Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót (budowy); 

� Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
wykonawcą i projektantem; 

� Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

� Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; 

� Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 

� Obciążenie dynamiczne – obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły bezwładności w 
konstrukcji; 

� Obciążenie temperaturą – różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica temperatury konstrukcji 
w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; 

� Obciążenie statyczne – obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły bezwładności w 
konstrukcji; 

� Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej architektury; 
budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót; 

� Parametry geotechniczne – wielkości określające cechy gruntów budowlanych; 
� Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 

budowli; 
� Podłoże jednorodne – podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B (B- 

szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia; 
� Podłoże warstwowe – podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia występuje 

więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 
� Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
� Powierzchnia poślizgu – powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe 

wytrzymałości gruntu na ścinanie; 
� Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
� Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
� Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany obiektu 

będącego przedmiotem robót; 
� Stan graniczny – stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po osiągnięciu, którego 

uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie spełnia określonych wymagań 
użytkowych; 

� Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym – stan, w którym w każdym punkcie danego obszaru występuje 
naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; 
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� Studzienka (komora) wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do zamontowania 
armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); 

� Właściwości charakterystyczne – średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach. Symbole 
charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym u dołu, a symbole charakterystycznych 
wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry; 

� Wartości obliczeniowe – wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości charakterystycznych; w 
przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich 
badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się indeksem „r” umieszczonym u dołu, a symbole 
obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „r” u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń 
ustala się przez przemnożenie wartości charakterystycznej przez współczynnik obciążenia γf, a wartość 
obliczeniową parametru geotechnicznego – przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy γm; 

� Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

 
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów 
 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PE – polietylen 
PCW, PCV – Polichlorek winylu 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
NN – Niskie Napięcie 
SN – Średnie Napięcie 
 
0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze  
          Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm. - Dz.U.03.80.718, Dz.U.04.6.41, 
Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U. z 2002r Nr 108 
poz. 953 
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 poz. 383 z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401) 
 
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
         Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące 
dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę 
• Dokumentacje projektowe 
• Dziennik budowy 
• Księgę obmiarów 
• Specyfikacje techniczne 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
0.5.2 Dokumentacja Projektowa 
          Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 
 1. Projekty techniczne architektoniczne 
 2. przedmiary robót 
 3. specyfikacje techniczne 
               4. Pozwolenie na budowę 
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0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
        Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy 
w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru. 
 
0.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
         Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
0.5.7 Ochrona własności publicznej i prawnej 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
0.5.8 Materiały i urządzenia 
          Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę 
techniczną, Certyfikat zgodności 
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Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie użyte materiały powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inżynierem pod względem 
ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez podwykonawcę muszą 
odpowiadać wymaganiom ST. 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do 
robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, jakości i źródeł dostaw z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególnie zasady te obowiązują przy 
składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub 
materiałów niebezpiecznych. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być 
składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały nie 
zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i 
rozbiórką.  
 
0.5.9. Sprzęt 
         Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie wszystkich 
warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres wykonywania robót. Roboty związane z 
podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  
Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko 
wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, udostępnia 
organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do wykonywania 
robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w 
sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
  1)  utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  
  2)  stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
 
0.5.10. Transport 
            Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowego 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 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 e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
0.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
           Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
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 życia i zdrowia 
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osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
0.5.12. Wykonanie robót 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób 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 informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika 
budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokółu odbioru robót. 
 
0.5.13. Dokumenty budowy 
             W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i 
udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
b/ księgi obmiarów 
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
f/ protokółów odbioru robót. 
g/ pozwolenie na budowę 
h/ protokóły przekazania terenu budowy 
i/ protokóły z narad i ustaleń 
j/ operaty geodezyjne 
k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
 
0.5.14. Obmiar robót 
            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
0.5.15 Zasady określania ilości robót i materiałów 
           Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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0.5.16 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
           Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , jeżeli dany sprzęt 
wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów musi mieć akceptację inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
0.5.17.  Kontrola jakości i odbiór robót 
             Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości PZ, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót godnie z dokumentacją projektową, SST i warunkami 
umowy. Program zapewniania jakości powinien zawierać :  
a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,  
b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
d/ wykaz zespołów roboczych, ich  kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
g/ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w procesie 
technologicznym. 
i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy kruszyw 
itp. 
k/ sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę 
techniczną, Certyfikat zgodności, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą, lub znajdują 
się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99. 
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed rozpoczęciem 
następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i jakości. 
Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zawiadomieniem na piśmie 
Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w umowie. 
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nst. dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 
- dziennik budowy  /oryginał/ 
 - książkę obmiarów /oryginał/ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych lub ujawnionych w 
trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym 
robót. 

 
0.5.18 Podstawa płatności 
             Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych /ofercie/.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, wartość 
pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT. 
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B.0.0. ROBOTY BUDOWLANE   kod CPV 45000000-7 
 

B.1 Rozbiórki kod cpv 45111000-8 
 
B.1.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych 
 
B.1.2 Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.1.1. 
 
B.1.3. Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych 
 
B.1.4 Materiały 
           Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego przez 
kierownika budowy. 
 
B.1.5 Sprzęt   Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na gruz. 
 
B.1.6 Transport   Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
 
B.1.7 Wykonanie 
          Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robót 
rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty 
należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe 
powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
Wykowanie i demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak aby nie dopuścić do 
trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
Teren od  ulicy i parkingu wewnętrznego zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia z zadaszeniem zgodnie 
z projektem zajęcia pasa drogowego. 
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 

 
B.1.8 Kontrola robót 
         Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas wykonywania robót 
dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 
 
B.1.9 Odbiór robót   Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
 
B.2 Roboty murarskie kod CPV 45262520-2 
 
B.2.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich. 
 
B.2.2 Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.2.1. 
 
B.2.3. Zakres robót objętych SST 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.2.1. 
 
B.2.4 Materiały 
          Projekt przewiduje zastosowanie: Bloczki gazobetonowe M-500, cegła pełna kl.15 , cegła silikatowa 1 NF . 
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej. Sprawdzenia 
wymiarów, kształtów liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zawartość margla. Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 
6mm nie może przekraczać 10% badanych bloczków. Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła 
opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego  
wymagania nie powinna być wyższa niż 2szt.  Na 15 sprawdzanych bloczków z partii. 
 
B.2.5 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.2.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.2.7 Wykonanie 
 
Kolejność wykonania nadproża w istn. Ścianie nośnej : 
 * wyciąć nad projektowanym otworem z jednej strony poziomą bruzdę wysokości 5cm wyższą niż zakładana belka i 
głębokości równej szerokości belki + tynk 
 * założyć belkę stalową  2x I-140  
 * przestrzeń między belką a istniejącą ścianą podbić zaprawą cementową klasy 15MPa 
 * następnie w taki sam sposób po trzech dniach założyć belkę stalową z drugiej strony 
 * założenie belki i obie belki połączyć ze sobą za pomocą śrub o ST. 12mm w rozstawie co 50cm i min. 3 śruby na jedną 
belkę  
 * po trzech dniach wykonać otwór technologiczny w istniejącym podciągu 
*  poszerzone nadproża zabezpieczyć z obu stron kątownikiem L50x75x5mm 
 * z zewnątrz wyszpałdować belki stalowe kawałkami cegły na zaprawie cementowej kl. 5 MPa 
 * boczne powierzchnie belek stalowych osiatkować siatką Rabitza a następnie otynkować 
Uwaga: Wycinanie otworu należy wykonać ostrożnie, w sposób nie powodujący nadmiernych drgań, aby ściana nie 
popękała. 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodny z podanym przez projektanta. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być ona wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 
zaprawa wapienna w ciągu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. W przypadku, gdy 
temp. Otoczenia wynosi powyżej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw należy skrócić o połowę. 
 Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia spełniającą PN-88/B-32250 dotyczącej wody do 
celów budowlanych. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz 
cement murarski marki 15 ( do zapraw niższych marek). Stosowanie innych cementów portlandzkich powinno być 
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych środków uplastyczniających lub uszczelniających i przyśpieszających 
wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny 
być dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki cementu. 
                                           Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych  (cement: piasek)  
Marka cementu 1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 x x 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od przeznaczenia 
 

 
Lp 

 
Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 
stożka 

pomiarowego [cm] 

 
Marka 
zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 6-8 3, 5, 8 
2 Do wykonania filarów nośnych, łuków, sklepień narażonych na obciążenia 6-8 8, 10, 12 
3 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
4 Do wykonania warstw wyrównawczych pod parapety , obróbki blacharskie 6-8 1, 5, 3 
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 
7 Do wykonania narzutu tynków wewnętrznych i zewnętrznych 9-11 3, 5 
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8 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych wewn. i zewn. 9-11 3, 5 
9 Do mocowania kotew łączników, zalewek 6-11 5, 8, 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie/ kruszywo i cement/, aż do 
uzyskania jednolitej masy, a następnie dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodności zaprawy. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w tym zakresie.               
   Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapinnych  
Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek) 

0,8 1  : 2 : 12 1 : 2 : 12 
1,5 1:1:9   /    1:1,5:8   /   1: 2: 10 1:1:9   /    1:1,5:8   /   1: 2: 10 
3 1:1:6   /    1:1:7   /   1: 1,7: 5 1:1:6   /    1:1:7   /   1: 1,7: 5 
5 1:0,3:4   /    1:0,5:4,5   1:0,3:4   /    1:0,5:4,5    

Dopuszczalne odchyłki pionu i poziomu powinny spełniać obowiązujące normy. 
  
 
Lp 

 
Rodzaj odchyłek 

Mury spionowane z 
cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury niespionowane 
z cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury z 
drobnowymiarowych 
elementów betonu 

1 
 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
a/ na długości 1m 
b/ na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
x 

2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 
a/ na wysokości 1m  
b/ na wysokości 1 kondygnacji 
c/ na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

 
 
x 
x 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości ściany 

 
 
3 
x 

 
 
6 
x 

 
 

10 
30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach 
a/ do 100cm  - szerokość 
                      - wysokość  
b/ powyżej 100cm – szerokość 
                               - wysokość 

 
 

+6    -3 
+15  -10 
+10  -5 
+15  -10  

 
 

+6    -3 
+15  -10 
+10  -5 
+15  -10 

 
 

±10 
±10 
±10 
±10 

 
B.2.8. Kontrola  jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.  
 
B.2.9 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
B.3 Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 45421000-4 
 
B.3.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
i ślusarki drzwiowej. 
 
B.3.2 Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.3.1. 
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B.3.3. Zakres robót objętych SST 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.3.1. 
 
B.3.4 Materiały  
      Drzwi aluminiowe profil ciepły Uo=2,0W/m2K ; U szklenia 1,1 W/m2K Pakiet PA-2 Us=1,1W/m2K lub panel pełny; 
kolor biały z samozamykaczami. 
       Drzwi płytowe drewniane niektóre wyposażone w samozamykacze lub kratki wentylacyjne o pow. min 0,022m2; kolor 
biały wg projektu technicznego. 
   Materiały wypełniające wbudowane elementy ram, takie jak szyby, płyty pełne i nieprzeźroczyste itp. powinny być 
wbudowane w sposób pewny i trwały. Materiał uszczelniający powinien być elastyczny, odporny na drgania i wstrząsy 
wynikające z użytkowania elementów, wskazane okna z kluczykiem w klamece.  
 
Przed wbudowaniem należy zwrócić uwagę na: 
a/ aktualny certyfikat ITB na stolarkę i szklenie bezpieczne w drzwiach wejściowych 
b/ współczynnik przenikania ciepła (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K), każdego okna i drzwi obliczony 
wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, który powinien być mniejszy lub równy współczynnikowi 
określonemu w dokumentacji technicznej. 
c/ kolor biały stolarki powinien - zgodny z założeniami w projekcie technicznym, 
d/ Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory 
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym, 
e/ Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami 
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe z kluczykiem w klamce 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w 

świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

 
B.3.5 Sprzęt   Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.7 Wykonanie 
          Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość 
przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo za 
pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. Ościeżnice powinny być dobrze zakotwione w przegrodach 
budynku /ścianach, stropach/ W oknach stałych kotwy powinny znajdować się w miejscu klinowania szyb, w oknach 
otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak aby obciążenia mogły 
być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800mm. Zakotwienie nie 
powinno obniżać zdolności nośnej ściany lub stropu przylegających do elementu. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien 
być określony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką 
poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowej.  
Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. Połączenie 
segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy metalowe mogły swobodnie wydłużać 
się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów może nastąpić dopiero, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i wykończyć silikonem po obwodzie. 
Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, 
przemarzania lub przecieków wody opadowe.  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 
 
Różnice wymiarów Okna drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1m  5mm 5mm 
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5mm 5mm 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości do 1m 1mm 1mm 
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Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości pow. 1m 2mm 2mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1m 3mm 3mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1m 3mm 3mm 
Różnica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm 
Różnica w przekrojach szer. Pow. 50mm  2mm 2mm 
Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1mm 1mm 
Różnica w grubości pow.  40mm grubości skrzydła 2mm 2mm 

 
B.3.8. Kontrola 
      Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się 
podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – 
kontrola końcowa 
 
B.3.9 Odbiór robót 
         Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania i osadzenia  z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
B.4 Tynki kod cpv 45410000-4 
 
B.4.1 Przedmiot  SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 
 
B.4.2 Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.4.1. 
 
B.4.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót tynkarskich w pkt.B.4.1. 
 
B.4.4 Materiały 
Należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. Do wykonania betonu może 
być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami innych marek i 
rodzajów.Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: 

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
c) 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być magazynowane 
oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką 
oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób 
umożliwiający rozróżnienie cementu. 
Należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. 
Do zapraw należy stosować piaski o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy). 
Przy ustalaniu składu zapraw zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy.  
Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania zapraw nie było uprzednio 
sprawdzone. 
 
 B.4.5 Sprzęt  Potrzebny sprzęt i narzędzia: mieszarka do zapraw, sito do piasku , pojemnika mieszankę tynkarską.  
 
B.4.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 
 
B.4.7 Wykonanie 
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Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 barów 
Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 
sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 
Wymagane czynności przygotowawcze 
� kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 

pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia  

� wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
�  luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 

wymaganych okresów karencji 
� brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 

czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
� W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 

gruntujący. 
Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawą cementową. 
Piasek do zapraw winien spełniać normy – nie zwierać domieszek organicznych, mieć właściwą frakcję 0,25-0,5mm. 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosić po związaniu zaprawy 
z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale przesuwając w jednym 
kierunku.Podkład nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie gładką pacą 
drewnianą. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na 
powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0ºC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 
7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 

 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny  i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

0 , I , Ia nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 10mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na 1m 

III 
 

nie większe niż 
3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 
3mm na 1m 
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IV , Ivf , 
IVw 

nie większe niż 
2mm i w liczbie 
nie większej niż 2 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być większe niż 
10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na 
powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
 
B.4.8 Kontrola 
W trakcie prowadzenia prac 
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi  
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie w zakresie koniecznym, 
c/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury.  
� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej jej 

długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 
� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej 

wysokości budynku, 
� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 10mm, 
� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe 

niż 7mm. 
 
B.4.9. Odbiór 
         Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i 
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia 
powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza 
się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno 
być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 
  
B.5 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8 
 
B.5.1 Przedmiot  SST 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
B.5.2 Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.5.1. 
 
B.5.3. Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
B.5.4 Materiały 
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         Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
*farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
*farby na spoiwach: 
-żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
-żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
*lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 
*lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 
*lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
*środki gruntujące, 
Które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
B.5.5 Sprzęt  Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle , ciśnieniowe aparaty malarskie. 
 
B.5.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 
 
B.5.7 Podłoże 
Położa pod malowanie stanowić mogą: 
*nieotynkowane mury z cegły lub kamienia, 
*beton, 
*tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
*tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
*drewno, 
*materiały drewnopochodne (sklejka,płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
*płyta gipsowo-kartonowa, 
*płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
*elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych 
grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 
Tynki zwykłe: 
a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
1. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 12%, 
bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona 
z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
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4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną, bez plam tłuszczu , wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
*po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków, 
*nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
*murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 
normą  PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
*podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 
*tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 
*podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
*płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
*elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi j.w. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
B.5.8 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0 st. C, 
W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 st. C (np. 
w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty7 malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
 
Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża w % masy 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 



Szpital PCK dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

 19 

 
B.5.9 Gruntowanie 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
*skoalugowane spoiwo 
*nierostarte pigmenty 
*grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
*kożuch, 
*ślady pleśni, 
*trwały, nie dający się wymieszać osad, 
*nadmierna, utrzymujące się spienienie, 
*obce wtrącenia, 
*zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
*zbrylenie, 
*obce wtrącenie, 
*zapach gnilny, 
*ślady pleśni. 

 
B.5.10 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane podłożom. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
*całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
*ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 
*wykonaniu tzw. białego montażu, 
*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 
B.5.11 Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
B.5.12 Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
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b) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się powłoki i 
odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
B.5.13 Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 

Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
e) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
B.5.14 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, w postaci 
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać się ani obsypywać 
przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
B.5.15 Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 
dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy wilgotności względnej 
powietrza  nie wyższej  niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
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W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 
w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami.Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 
B.5.16 Odbiór 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.Zgodność wykonywania robót stwierdza się 
na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami 
mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 
 
B.6 Podłoża i posadzki  kod cpv 45262321-7 
 
B.6.1 Przedmiot  SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
wyrównawczych i posadzek . 
 
B.6.2 Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.6.1. 
 
B.6.3. Zakres robót objętych SST 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.6.1. 
 
B.6.4 Materiały 
Podkład samopoziomujący 
DANE TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki ok. 0,16÷0,18 l wody na 1 kg zaprawy 
 ok. 4,00÷4,50 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas zużycia ok. 20 minut 
Temperatura   
        przygotowania zaprawy  od +5ºC do +25C 
        podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5ºC do +25ºC 
Odporność na temperatury od +5ºC do +60ºC 
Użytkowanie podkładu  po ok. 6 godzinach 
Czas wysychania średnio 1 tydzień na 1 cm gr. podkładu 
Max. średnica kruszywa 1,5 mm 
Gęstość nasypowa  1,4 kg/dm³ 
Min. grubość warstwy podkładu  5 mm 
Max. grubość warstwy podkładu  30 mm 

Parametry według PN-EN 13813 

Reakcja na ogień     klasa A1fl 
Wytrzymałość na ściskanie   C35  (min. 35 MPa) 
Wytrzymałość na zginanie   F7  (min. 7,0 MPa) 
Wydzielanie substancji korozyjnych   NPD 
Przepuszczalność wody i pary wodnej   NPD 
Izolacyjność akustyczna     NPD 
Dźwiękochłonność     NPD 
Opór cieplny      NPD 
Odporność chemiczna    NPD 
 
Wykładzina obiektowa  
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Wykładzina obiektowa heterogenicznej GAMRAT Rekord 42 typ P  antypoślizgowa gr. 2,0mm, produkowana z surowców 
naturalnych o dużej odporności na ścieranie – klasa 34/42 zgodnie z EN 685, objęta 10-letnią gwarancją producenta, o 
giętkości 40mm zgodnie z normą EN 435 ;tłumienie odgłosów 5dB; odporność na wgniecenia 0,20mm; trwałość kolorów 
6/8; antypoślizgowość R9; 
Arkusze wykładziny należy spawać. Spoina powinna być równa bez ubytków miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny na połączeniu w obrębie złącza. Sznur spawalniczy należy ściąć równo z wykładziną. 
 
B.6.5 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.6.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.6.7 Wykonanie 
 
B.6.7.1 Podłoże 
Przed przystąpieniem do układania podłóg wszelkie prace tynkarskie powinny być zakończone . Podłoże powinno być 
oczyszczone z pyłów brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na zmniejszenie przyczepności mas 
klejących. Podłoże powinno być wyschnięta, jego wilgotność nie może być wieksza niż 3%. Temperatura pomieszczenia 
nie może być niższa niż 10ºC. Podłoża muszą spełniać wymagania norm: 
PN 88/B-06250 - beton zwykły, 
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, 
PN 62/B-06251 - roboty betonowe 
oraz nowelizowanych norm europejskich.  
Podłoże betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuką, nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja 
nierówności nie większa niż 3mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4,5%, zakończone wszystkie prace 
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do 
mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po 
jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, 
zalecane 60 dni. Wilgotność betonu powinna zawierać się w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna być zatarta na ostro, 
pozbawiona mleczka cementowego, luźnego piasku itp.W sytuacji, gdy tego się nie osiągnie, należy wykonać 
uzupełniającą cienką wylewkę wyrównującą z samopoziomującej masy cementowej kompatybilnej z betonem 
podkładowym. 
 
B.6.7.2 Samopoziomujący podkład 
Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wykładziny panele i napraw nierówności podłoży, należy stosować 
samopoziomującą masą cementową, przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych 
pod terakotę i różnego rodzaju wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, panele podłogowe, a także, gdy nierówności 
podłoża uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej pod terakotę, parkiety i posadzki sportowe. 
Podłożem dla masy samopoziomującej może być beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podłoża” 
włącznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubość jednej warstwy wylewki, w 
zależności od przyjętego rozwiązania powinna wynosić 5÷30 mm.  
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład wykonujemy jako zespolony z podłożem, dodatkowo 
powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej 
wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 
stosować emulsję gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo 
zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je później na warstwę podkładu. 
Ze względu na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory 
w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie 
drewniane listwy z podsypką suchego materiału. Podkład na warstwie oddzielającej wykonuje się na bardzo słabych, 
chłonnych lub zaoliwionych podłożach mineralnych lub innych, nie zapewniających podkładowi odpowiedniej 
przyczepności. Warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolację należy ułożyć bez fałd, szczelnie 
oraz wywinąć na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. W przypadku podłoży narażonych na 
zawilgocenie, warstwę oddzielającą może stanowić ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. 
Podkład musi być zbrojony przytwierdzoną do podłoża siatką z włókna szklanego zabezpieczoną w kąpieli akrylowej. W 
obydwu przypadkach dylatacje pośrednie nie są konieczne. gdy powierzchnia wylewania podkładu nie przekracza 20m². 
Wymagane jest natomiast oddzielenie podkładu od ścian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu. 
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomującej polega na odpowiednim ustawieniu 
stałego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszająco-pompującym, pozwalającego osiągnąć właściwą konsystencję 
masy wypływającej z węża. Można ją sprawdzić rozlewając masę z naczynia o pojemności 1litra na równe, nie chłonne 
podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana będzie ręcznie, 
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przygotowuje się ją przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,0÷4,5 l wody 
na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę należy wykonać mechanicznie, 
najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w 
ciągu 20 minut. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych podkładu. 
Prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i zaznaczenia go na ścianach i w całym polu 
wylewania. Możemy to zrobić za pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych. Masa 
samopoziomująca może być wylewana maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 
przepływowym dozowaniem wody lub ręcznie – tylko na polach technologicznych, które możemy wylać w ciągu 45 minut. 
Wylewkę zaczynamy od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od wyjścia. Masę wylewamy równoległymi do 
niej pasami o szerokości ok. 50cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już powierzchnię. Połączenie kolejnych partii 
wylewki powinno się wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za 
pomocą gładkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość 
warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub szczotką z długim, twardym włosiem, prowadząc ja ruchem 
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię 
wylewki. Wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie wolno dopuszczać do 
gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu, należy również ograniczyć jego ogrzewanie. Tak pielęgnowana 
powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna. Istniejące dylatacje podłoży należy przenieść na warstwę podkładu 
poprzez nacięcie. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących w pomieszczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 6 godzinach. Wykładziny 
ceramiczne i kamienne można przyklejać po upływie około 3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po około 7 
dniach (w zależności od wilgotności powietrza i podłoża).  
Agregat mieszająco-pompujący lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy lub szczotka z długim 
twardym włosiem, repery wysokościowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do 
usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie, 
dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  
 
B.6.7.3 Wykładzina obiektowa  
        Arkusze wykładziny należy spawać. Spoina powinna być równa bez ubytków miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny na połączeniu w obrębie złącza. Sznur spawalniczy należy ściąć równo z wykładziną. 
Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem lub listwą na całej długości i powierzchni przykleić do podłoża i 
dokładnie dopasować w narożach wklęsłych i wypukłych. Zabezpieczona powłoką ochronną. 
 Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów i bezpośrednio 
przez odbiór kolorystyczny, brak rys, odprysków, uszkodzeń itp.  
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu; należytego przylegania o podłoża, szczelności styków 
prawidłowości przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchyleń, prawidłowości ukształtowania powierzchni 
okładziny przez przyłożenia w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2m w dowolnym miejscu 
powierzchni odchylenie nie może być większe niż 1mm. Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych 
podłogowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie 
płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 2,0m. 
Dylatacje posadzki powinny być wypełnione materiałem elastycznym, a ich szerokość powinna wynosić 5-10mm. 
 
B.6.8. Kontrola 
        Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się 
podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – 
kontrola końcowa 
 
B.6.9 Odbiór robót 
         Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
B.7  Okładziny ceramiczne ścian i podłóg  kod CPV 45431000-7 
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Wymagania w zakresie wykonania podłóg posadzek określają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i 
ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
- PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
 
Projektowane okładziny 
Glazura  płytki 20x20cm  kolory pastelowe  
Gres antypoślizgowy  
 
B.7.1 Prace wstępne 
Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych, robót 
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjątkiem malowania ścian/. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona, przez co najmniej 
kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. 

 
Przed przystąpieniem do układania okładzin materiały podłogowe i ścienne w tym również kleje należy przechowywać w 
temperaturze nie niższej niż 5ºC przez  24 godz. przed układaniem. Materiał należy przed wbudowaniem sprawdzić czy nie 
wykazuje wad uniemożliwiających ich użycie np. deformacje, wadliwy wzór rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiał 
należy zwrócić do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych 
norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i 
norm. Każda partia materiału musi być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracją zgodności. Materiał bez 
tych dokumentów nie może być użyty. 

 
Do wykonywania prac okładzinowych  należy używać: 

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu lub druciane , 
b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płytek 
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12mm 
e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni 
f/ wkładki dystansowe do zachowania równości spoin 
g/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 
h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 
Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejącej (2 do 5mm), 
należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład zaprawy wyrównującej, zaprawy 
tynkarskiej, podkładu itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku 
konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do 
oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 
godzinach. 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCE 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 
0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej 
wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po 
ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
 
Zaprawę klejącą stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże 
gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając 
pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu 
zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby 
sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców 
ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są 
czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie 
docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki 
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powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku 
płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była 
całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano 
fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, 
pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu 
zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 
dni.  
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1m2, na każdy 1mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od 
stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.  

Przybliżone zużycie zaprawy dla wybranych rodzajów płytek  

Rodzaj płytki  Wielkość 
zębów pacy 

Grubość 
warstwy sklejenia 

Przybliżone 
zużycie  
(w kg/m2) 

Mozaika drobna (15x15mm) i średnia (25x25mm)  
o gładkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu  

4,0mm ok. 2,0÷2,5 mm 2,1÷3,75 

Płytki małego formatu (do 10x10cm) o gładkiej lub 
lekko profilowanej powierzchni spodu 

4,0÷6,0mm ok. 2,0÷3,0 mm 2,1÷4,5 

Płytki średniego formatu (do 25x25cm) o lekko 
profilowanej powierzchni spodu 

6,0÷8,0 mm ok. 2,5÷4,0 mm 2,65÷6,0 

Płytki o dużego formatu (pow. 30x30cm) o średnio  
profilowanej powierzchni spodu. 

8,0÷10,0 mm ok. 3,5÷5,0 mm 3,7÷7,5 

 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem czyszczącym.  
 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg. 
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania materiału w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. 
Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie 
połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
DANE TECHNICZNE  ZAPRAWY KLEJĄCEJ ELASTYCZNEJ 

Proporcje mieszanki 0,20 ÷ 0,23l wody na 1kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 1,00 ÷ 1,15l wody na 5kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 2,00 ÷ 2,30l wody na 10kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 5,00 ÷ 5,75l wody na 25kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
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Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI  
w gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

 

CE  
04 

PN-EN 12004:2002/A1:2003 

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym 
spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność przy rozciąganiu 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność po 
czasie otwartym nie krótszym 

niż 30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

  

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i 
aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosować do fugowania okładzin przyklejonych 
na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie 
ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, 
balkonach i elewacjach budynków. Zaprawę do fugowania stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do 
uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem 
sanitarnym i fizówkami muszą stanowić komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin; 
przeznaczone do używania wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 
WŁAŚCIWOŚCI 
ZAPRAWA DO FUGOWANIA – sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa winna charakteryzować się wysoką elastycznością, 
wytrzymałością i przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczególności 
odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek. Stosoawć wyroby łatwe do przygotowania, plastyczne i 
wygodne w pracy. Umożliwiające łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie powodujące przy tym zarysowania powierzchni 
płytek.  
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać 
ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do 
jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek 
należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z 
marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się 
wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 
0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można 
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wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. 
Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.  
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu 
zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o 
większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie 
pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich 
ściereczek lub drobno-porowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne 
warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez 
zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 
dniach.  
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować 
zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania 
okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 
zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie 
zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może 
prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a 
także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, 
dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale 
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się 
(po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego.  
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
ZUŻYCIE 
Zużycie zaprawy zależne jest od szerokości i głębokości spoin, rodzaju i wymiarów zastosowanych płytek. Przykładowo 
1kg suchej zaprawy wystarcza do wypełnienia spoin na powierzchni około 2m2 okładziny wykonanej z płytek 
ceramicznych o wielkości 15x15 cm, przy szerokości fugi 3mm i głębokości 4mm.  
 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości 
po zaprawach cementowych i wapiennych.  
 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe: 2kg, 5kg, 10kg. 
Paleta: 1000kg w workach 2kg, 1000kg w workach 5kg, 1000kg w workach 10kg 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Nie wdychać pyłu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
 
DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 0,30÷0,33 l wody na 1 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 0,60÷0,66 l wody na 2 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 1,50÷1,65 l wody na 5 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 3,00÷3,30 l wody na 10 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
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Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3 

Min. szerokość spoiny 2 mm 

Max. szerokość spoiny 6 mm 

FLIZÓWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykończenia różnego rodzaju 
krawędzi, powstających w trakcie wykonywania okładziny z użyciem płytek ceramicznych. Stosuje się je w miejscu 
połączenia dwóch płaszczyzn okładziny (narożniki wewnętrzne i zewnętrzne), jako element kończący okładzinę na danej 
płaszczyźnie oraz jako wykończenie okładziny w miejscu, w którym łączy się ona z innym elementem budowlanym. 
flizówki znajdują zastosowanie szczególnie przy wykańczaniu narożników pomieszczeń, krawędzi wszelkiego rodzaju 
otworów (np. drzwiowych i okiennych), półek, słupów, stopni schodowych, obwodów wanien, pryszniców, a także w 
miejscach połączeń okładziny z ościeżnicami oraz innymi materiałami wykończeniowymi itp. Flizówki przyspieszają i 
ułatwiają układanie płytek ceramicznych, chronią brzegi płytek przed wyszczerbieniem oraz maskują krawędzie płytek 
przycinanych na wymiar. Stosować flizówki do wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
 
FLIZÓWKI Z PCV 
Produkowane są w trzech typach profili, tworząc komplet elementów pozwalający na wykończenie dowolnego rodzaju 
krawędzi okładziny z płytek ceramicznych. Wszystkie flizówki z PCV mają długość 2500mm. 
Flizówki zewnętrzne znajdują zastosowanie w przypadku wykończenia zewnętrznych naroży okładzin, których 
powierzchnie zbiegają się pod kątem prostym. Listwy tego typu mogą również zostać wykorzystane jako element kończący 
okładzinę ceramiczną przyklejoną na powierzchni, na której zastosowano także inny materiał wykończeniowy (np. na 
górnej krawędzi okładziny z płytek wykonanej na ścianie, która powyżej będzie malowana). Flizówki zewnętrzne 
wytwarzane są w pięciu wysokościach profili: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm i 10mm. Dostępne są w 15 kolorach. 
Flizówki wewnętrzne pozwalają na połączenie płytek w narożach wewnętrznych okładzin, których powierzchnie zbiegają 
się pod kątem prostym lub w miejscach styku okładziny z innym elementem (np. ościeżnicą drzwiową). Wytwarzane są w 
pięciu wysokościach profili: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm i 10mm. Dostępne są w 15 kolorach. 
Flizówki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalają przede wszystkim na wykończenie zewnętrznych naroży okładzin wykonanych z 
płytek o różnych grubościach (max. 6 i 9mm), których powierzchnie zbiegają się pod kątem prostym lub rozwartym 
(możliwość taką zapewnia ramię montażowe listwy, które można zginać pod dowolnym kątem). Flizówki uniwersalne 
można zastosować także do zakończenia okładziny w miejscu połączenia jej z innym materiałem wykończeniowym. 
Dostępne są w 12 kolorach.  
FLIZÓWKI ALUMINIOWE – anodowane 
Produkowane są tylko jako flizówki zewnętrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizówek zewnętrznych z 
PCV. Ich użycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, np. na 
progach lub narożnikach ścian w głównych ciągach komunikacyjnych. Dostępne są w dwóch długościach (2050 mm i 2500 
mm) oraz w dwóch wysokościach profilu (8 i 10 mm). Kolor flizówek odpowiada naturalnemu aluminium.  
 
LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone są do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia krawędzi okładziny z płytek 
ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalecane jest na podłogach w miejscach, w których okładzina posadzki 
łączy się z innym materiałem podłogowym, np. parkietem lub wykładziną dywanową oraz przy zakończeniu płytek w 
miejscu przewidzianym na dylatacje okładziny. Listwy glazurnicze mogą być również stosowane jako ochrona krawędzi 
podestów lub stopni schodów. Dostępne są w dwóch rodzajach wykończenia (anodowane i nieanodowane), w dwóch 
długościach (2000 mm i 3000 mm) oraz w dwóch wysokościach profilu (8 mm i 10 mm). Listwy glazurnicze można 
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
 
WŁAŚCIWOŚCI 
Flizówki i listwy glazurnicze stanowią profesjonalny element wykończenia okładziny z płytek, nadają jej estetyczny 
wygląd oraz podnoszą elegancję i trwałość. Wykończone nimi okładziny są łatwiejsze w konserwacji i utrzymaniu w 
czystości, a ich krawędzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizówki z PCV produkowane są z materiału odpornego na 
działanie ujemnych temperatur i promieni UV. Dzięki swej wyjątkowej elastyczności, listwy z PCV dają się łatwo 
dostosować do krawędzi nie będących linią prostą. Bogata oferta barw umożliwia dobranie odpowiedniej listwy 
wykończeniowej do zastosowanego rodzaju i kolorystyki płytek oraz zaprawy fugowej. Ważną zaletą flizówek 
aluminiowych i listew glazurniczych jest ich zwiększona wytrzymałość mechaniczna, łącząca ze sobą elegancję 
wykończenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanodowanych, ich powierzchnia po zetknięciu z zaprawami 
cementowymi bądź wapiennymi może w naturalny sposób pokrywać się nalotem.  
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SPOSÓB UŻYCIA 
Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy wybrać właściwy do danego zastosowania typ flizówki lub listwy 
glazurniczej. Wysokość jej profilu trzeba dobrać tak, by górna płaszczyzna płytki (po jej wklejeniu) nie wystawała ponad 
wysokość zastosowanego profilu. Filzówki i listwy glazurnicze należy montować na etapie wykonywania okładziny. Na 
podłoże nanosimy zaprawę klejącą i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jej ramię montażowe. Wciśnięte ramię 
montażowe należy zaszpachlować dodatkową ilością zaprawy, po czym starannie przykleić płytkę tak, aby stykała się 
dokładnie z profilem (unikać powstawania szczelin) i nie wystawała ponad jego wysokość. Szczeliny o szerokości 1÷2 mm 
(powstałe ewentualnie między płytką a listwą) można wypełnić zaprawą do fugowania. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
OPAKOWANIA 
Flizówki PCV pakowane są w formie pakietu (100 szt. listew) składającego się z 10 opakowań – tzw. rękawów foliowych, 
z których każdy zawiera po 10 szt. flizówek. 
Flizówki aluminiowe pakowane są w formie pakietu (50 szt. listew) składającego się z 5 opakowań – tzw. rękawów 
foliowych, z których każdy zawiera po 10 szt. flizówek. 
Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanodowane) pakowane są w formie pakietu (50 szt. listew) składającego 
się z 5 opakowań – tzw. rękawów foliowych, z których każdy zawiera po 10 szt. listew. 
 
UWAGA 
Do konserwacji i czyszczenia flizówek i listew poleca się użycie ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do 
pielęgnacji okładzin ceramicznych. W przypadku listewek z PCV nie należy stosować środków zawierających stężone 
związki chloru lub amoniaku oraz preparatów opartych na bazie rozpuszczalników organicznych.  
 
ŚRODKI GRUNTUJĄCE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z 
cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych, do przygotowania 
podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi 
szpachlowej, tapet, do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem 
okładzin ceramicznych do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki 
na pylenie i ułatwia jej czyszczenie, do przygotowania podłoża gipsowego przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi. Używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
Impregnat do gruntowania jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej 
zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Stosować o poprawy 
warunków wiązania zapraw i przyczepności podłoża. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna się zmydlać. Po 
wyschnięciu powinna być bezbarwna i przepuszczać parę wodną. Dopuszczona do używani w pomieszczeniach bez okien. 
Powinna być nie palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do 
+80°C. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
 
PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA 
Produkt jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i 
równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
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ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 
 
NARZĘDZIA 
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
OPAKOWANIA 
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,  
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
UWAGA 
Chronić przed dziećmi! 
Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.  
 
DANE TECHNICZNE  
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
 
B.7.2 Okładziny ścienne  
  Użyć płytki ceramiczne glazury o wym. 15x20cm kolor ecru. 
Powierzchnia podkładu powinna być czysta, nie pyląca bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, bez raków, pęknięć, pozbawione resztek środków adhezyjnych Połączenia i spoiny między elementami 
powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności należy je zeszlifować. Większe ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej, mierzone łata o długości 2m, nie może przekraczać 
3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może 
być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe 
niż 2mm na 1m. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr warstwy nie większej niż 1-2mm. W 
przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące, w przypadku odchyłek większych niż 5mm . Wykonać 
nowy podkład. 
Podkład pod okładziny ścienne wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy nie 
większej niż 1-2mm. . W przypadku odchyłek do 5mm należy wyrównać powierzchnię tynków przy użyciu kleju w 
przypadku odchyłek większych niż 5mm . Wykonać nowy podkład. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie okładzin mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach : 

a/ pokrytych starymi powłokami malarskimi,  
b/ powłokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki niższej niż M4 
c/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gładziach z nich wykonanych. 
 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na 
ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki  /może to być linia wyznaczona przez cokół/. Kompozycję klejącą 
przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod kątem 
50 º równomiernie pokrywając całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej 
linii na ścianie. Nakładając płytkę trzeba ją lekko przesunąć po ścianie ok. 1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak 
aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin . Zaleca się aby szerokość spoiny 
wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm                     - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm   - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm   - około 4mm 
d/ powyżej 600mm           - około 5-20mm  

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i  wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
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MATERIAŁY 

ściany pom. mokrych glazura kolor jasny. 
 

Kontrola płytek okładziny obejmuje sprawdzenie: 
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie  - ni powinna wydawać głuchego odgłosu 
e/ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno przekraczać 2mmm 
na dł. 2,0m 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 2mm na dł. 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. W okładzinie należy wykonać dylatację w 
miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i 
wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną.  

 
B.7.3  Okładziny podłogowe  
 
  Projekt przewiduje płytki granitogresu antypoślizgowy o wym. 30x30cm i 15x15 cm w kolorach 
uzgodnionych z projektantem i użytkownikiem z cokołem o wysokości 10cm zgodnie z wymaganiami 
technicznymi Polskiej Normy PN-75/B-04270. 
 
   Podłoże pod ceramiczne płytki podłogowe należy przygotować zgodnie z opisem w ptk.B.6.7.1 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy 
wyznaczyć na linię, od której układane będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod kątem 50 º równomiernie pokrywając całą 
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu 10 minut. Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją lekko przesunąć po ścianie ok. 
1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie 
może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej 
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar 
kompozycji klejącej ze spoin.  
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm                     - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm   - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm   - około 4mm 
d/ powyżej 600mm           - około 5-20mm  

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i  wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W 
okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną. 

 
Cokoliki z płytek granitogresu wykończyć listwą pcv, dokładnie dopasować w narożach wklęsłych i wypukłych.  
 
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie: 

a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. 
Ich szerokości - Powinna wynosić 5-10mm 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 3mm na dł 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
i/ Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,5% a 
odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości 
łaty pomiarowej 2,0m. 
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Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to możliwe 
należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie 
odebrana a  wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

 
 
B.8 Izolacje przeciwwilgociowe kod CPV 45321000-3 
 
B.8.1 Przedmiot  SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB 
i ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje: 
- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i 
wodą. ITB, Warszawa 1970, 
- Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temp. do -15 st.C. Zeszyt I. Roboty 
izolacyjne i pokrywcze ITB, Warszawa 1973, 
- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB. 
Warszawa 1979, 
- Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów butadieno-styrenowych 
wykonywane metodą natryskową, 
 
B.8.2 Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.8.1. 
 
B.8.3. Zakres robót objętych SST 
             Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót wymienionych w pkt.B.8.1. 
 
B.8.4 Materiały  Papa asfaltowa, lepik asfaltowy, masy gruntujące i izolacyjne bitumiczne. 
 
B.8.5 Sprzęt   Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.8.6 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.8.7.0 Wykonanie  
B.8.7.1 Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze: 
* kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i ubytki skuć 
lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia  
* wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
* luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 
wymaganych okresów karencji 
* Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą fakturową; 
* brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
* Ściany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementów betonowych, 
elementów betonowych z warstwą fakturową, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmyć wodą pod 
ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 
* W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
* Naroża powierzchni izolowanych powinny być sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 5cm od 
krawędzi. Podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien 
być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść w dwóch 
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warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie 
może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 0ºC. 
Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 
• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  
• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podłoże papy powinno 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2,0m nie może 
być większy niż 5mm. 

• Naroża powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 
• Podkład pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować roztworem asfaltowym. 
• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
• Druga warstwa powłoki gruntującej może być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niższa niż 5st., a wciągu doby nie mniejsza niż 0st.  
W izolacja powinna być ułożona 1,00m  poniżej poziomu terenu i  na wys. powyżej 30cm nad poziomem terenu. 
 
B.2.8.2 Izolacje z papy asfaltowej 
      Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniem i 
zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w 
pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a następnie rozwinięta 
z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po ułożeniu 
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud dylatację z 
sąsiednim budynkiem. Rozstaw i szerokość szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić zgodność z założeniami 
projektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypełnić materiałem elastycznym. 
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc. Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić około 10cm. 
Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10cm, należy je wykonywać zgodnie 
z kierunkiem spadku podłoża. Zakłady każdej następnej warstwy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o ½ szerokości arkusza. Przy izolacji trójwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza. 
W miejscach załamania i w zlewniach izolację należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą izolacji dodatkową 
warstwę papy. 
Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160 º C do 180 º C. 
 
B.8.8. Kontrola 
           Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się 
podczas wykonywania robót . 
 
B.8.9 Odbiór robót 
         Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 

 
B.9 Wyroby gotowe …………………kod CPV 45421150-01 
 
B.9.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i zamontowaniem balustrady podjazdu. 
 
B.9.2 Zakres stosowania SST 
               Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.B.9.1. 
 
B.9.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót wymienionych w pkt.B.9.1. 
 
B.9.4 Materiały  
Odbojo-poręcze z okładziną z masy plastycznej na wspornikach - C/S ACROVYN - model HRB4C kolor standardowy. 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do 



Szpital PCK dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

 34 

stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: Atest, Certyfikat, 
Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte wyroby powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
 
B.9.5 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji. 
 
B.9.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.9.7 Wykonanie 
          Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i źródeł dostaw z 
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość 
pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę należy przerwać.  
    Każdy gotowy wyrób winien posiadać /jeżeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru ostatecznego dołączyć 
do dokumentów odbiorowych.  
    Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez podwykonawcę muszą 
odpowiadać tym samym wymaganiom. 
 
B.9.8. Kontrola Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków  
 
B.9.9 Odbiór robót  Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
 
 
 


